
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy  1g4  w dniach 30 marca do 3 kwetnia 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 ) 

matematyka Beata Bućko librus, e-mail,  materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
e-maila klasowego, 

T: Właściwości funkcji liniowej – zadania różne. 
Zad. 4.59 – 4.64, 4.67 – 4.69 do środy 1 kwietnia. 
Zad. 4.70 – 4.75 do piątku 3 kwietnia. Materiały zostaną 
przesłane do 30 marca. 
 

 
język polski 
 

Dorota Bielicka Li brus, e-mail,  Materiały zostaną 
wysyłane na e-mail 
klasowy 

T: „Makbet” – podsumowanie. 
T: Historia pewnej tragicznej miłości – „Romeo i Jilia”. 
T: Jak mówić o miłości („Romeo i Julia” W. Szekspir” 
(„temat 26 z podręcznika) 
T: Etyka wypowiedzi. Powtórzenie wiadomości o 
funkcjach języka. 
 

 
historia 
 

Krzysztof Rogowski Mesenger, Librus,  
platforma Librus 
Discord 

Nauczyciel prowadzi 
zajęcia online na 
Discordzie; uczniowie 
pracują z 
podręcznikiem 

- w poniedziałek oraz we czwartek w godz. 8.15-9.00 
nauczyciel prowadzi zajęcia online na platformie Discort. 
-  uczniowie nie mogący wziąć udziału w zajęciach online 
proszeni są o kontakt z nauczycielem. 
 

 
biologia 
 
 

Monika Zaleska-Szczygieł librus Materiały i zadania 
zostaną przesłane na 
librusa 

3.04 
Temat: Cykl komórkowy. Mejoza 
Teoria i zadania zostaną przesłane na librusa 3.04 marca 
(1g). 
 

 
fizyka 
 

Ewa Gobcewicz Li brus, e-mail, Materiały są przesyłane 
na e-mail uczniów 

Temat1: Siły bezwładności (1godz) 
-przeczytać temat z podręcznika  oraz zbioru zadań 
-obejrzeć film dotyczący bezwładności (w Internecie) 
-samodzielnie przeprowadzić eksperyment, chętni mogą 
nagrać film z doświadczenia i wysłać do oceny 



nauczyciela -przeanalizować przykładowe, rozwiązane 
zadania w zbiorze zadań i podręczniku 
-w zeszycie napisać na czym polega bezwładność 
Temat2:Powtórzenie wiadomości z dynamiki (2 godz) 
-zadania do rozwiązania uczniowie otrzymają na 
klasowego maila 
-pierwsza partia to będą zadania do analizy, czyli 
rozwiązane  
-druga partia to zadania do samodzielnej pracy, podobne 
do tych przykładowo rozwiązanych 
- termin wykonania do 3 kwietnia 

język 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. 
2.  Ćwiczenie 5. str. 77. Przetłumacz tekst na język polski. 
Zapoznaj się z treścią zakładki obok ćwiczenia. 
3.  Przejdź do zeszytu ćwiczeń. 
Utrwalamy poznane konstrukcje. Proponuję wykonanie 4 
ćwiczeń: 6, 7, 8 i 9 ze str. 45. 

 

Religia 
prawosławna 
 

Grażyna Karpiuk librus, e-mail materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
librusa 

Temat: Wielki Post 
- Znaczenie Wielkiego Postu 
- Wielki Tydzień 
- Wielka Środa 
- Wielki Czwartek (Ostatnia Wieczerza) 
- Wielki Piątek ( ukrzyżowanie Jezusa) 
 

Język hiszpański 
 
 

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

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



oraz e-mail grupowy oraz na adres grupowy. 
 

 
Wychowanie 
fizyczne 
 

Anna  Wysocka 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  30.03.02.2020 i 01.04.2020 
2 godz lekcyjne 
 
Temat: Zdrowe żywienie i aktywność  fizyczna a rozwój 
intelektualny i społeczny uczniów. Zagadnienia i teoria 
będą wysłane w  li brusie  03.04.2020 

 

Wychowanie 

fizyczne 
 

 

Katarzyna Ciepły 

 

librus, e-mail 

 

materiały i zadania 

zostaną  przesłane na 

librusa 

Temat: Zestaw ćwiczeń na zgrabną sylwetkę.  

 

- wzmacnianie górnych partii mięśni   

- ćwiczenia wzmacniające mięsnie brzucha  

- elementy kształtujące koordynację ruchową  

- kształtowanie sprawności ogólnej 

 

Instrukcja i zadania będą przesłane na librusa,e-mail 

Temat: Przepisy gry w piłkę siatkową.  

 

- zapoznanie uczniów ze szczegółowymi przepisami 

gry w p. siatkową 

- rola sędziego 

- prawa i obowiązki zawodnika 

- zasady fair play 

 

Wszystkie informacje zostaną przesłane na librusa, 

email. Temat: Ćwiczenia przy muzyce - aerobic. 

 

- wzmacnianie mięśni brzucha i nóg 

- kształtowanie ogólnej koordynacji ruchowej  

- ćwiczenia w rytm tanecznej muzyki 



 

Instrukcja i zadania będą przesłane na librusa,e-mail 
geografia 
 

Henryka Szast librus, e-mail,  
platforma 
edukacyjna 

materiały i zadania 
zostały  przesłane na e-
maila klasowego i 
platformę 

Temat: Czynniki endogeniczne- powtórzenie wiadomości. 
Przesłane zostaną zadania do ćwiczeń na platformie , 
wykorzystanie informacji i zadań na platformie: e. 
podręczniki, 24loWarszawa, zadania w podręczniku: 
Sprawdź, czy potrafisz (odp są w podręczniku). 
7.IV karkówka z czynników na platformie. 
 

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 wygenerowany meil 
klasowy 

T: „Doskonałość chrześcijańska – nowy styl życia” 
- wskaż w historii Kościoła osoby które mogą być dla nas 
chrześcijan wzorami do naśladowania 
- w czym my chrześcijanie mamy  się doskonalić i skąd 
czerpać wzorce ? Praca własna. 
T: „Ideał ucznia Chrystusowego – droga 
błogosławieństw” 
- Ile i jakie są błogosławieństwa ? 
- jaki mają wpływ na nasze życie religijne ? 
 Link do artykułu zamieszczonego na serwerze     
chrześcijańskim serwerze Opoka.pl. 

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 

chemia Alicja Krupicka 
 

librus 
 

materiały i zadania 

zostaną  przesłane na 

librusa 

T: Podstawowe metody otrzymywania soli 

 
edb 

Barbara Kukiełko 
 

librus 
 

internetowa 
www,perwszapomoc.net,pl 

T:Pogryzienia .użądlenia, wstrząs. (podręcznik str. 82) 



 
Język angielski 
 
 

Laudańska Joanna  Librus, quizlet Informacja od 
nauczyciela Materiały 
są umieszczane w 
aplikacji Quizlet  oraz 
wysyłane przez e-mail 
na Librusie 

Temat: Wprowadzenie do czasów: future perfect oraz future 
continuous. VISION 
Temat: Leksyka w tekście: artykuł ze strony BBC pt: Inside the 
homes of maximalists and minimalists. Najważniejsze myśli 
tekstu i kolokacje. 
Temat: Jak znaleźć odpowiednie mieszkanie? - ćwiczenia 
leksykalne w oparciu o przeczytane teksty. Utrwalenie 
wiadomości na temat użycia przedimków.  
Temat:  Ćwiczenia utrwalające wyrażanie opinii i uzasadnianie 
własnego zdania:  
Temat: Określanie ilości rzeczowników policzalnych i 
niepoliczalnych, idiomy wzbogacające leksykę (rozprawka, list 
formalny, artykuł). 

 
Wychowanie 
fizyczne 
 

Rafał Morozewicz   Temat: Przepisy gry w piłkę siatkową - mechanika sędziowania, 
interpretacja i najnowsze tendencje sędziowania. 
 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięsnie. uda (mięsień. 
czworogłowy uda i mięsień dwugłowy. dwugłowy uda). 
Przykładowy zestaw ćwiczeń dostosowany do poziomu 
sprawności fizycznej ucznia. 
 
Temat:  Ćwiczenia wzmacniające mięśnie. brzucha (mięsień. 
brzucha prosty wew. i zew. oraz mięśnie. skośne brzucha wew. i 
zew.). Przykładowy zestaw ćwiczeń dostosowany do poziomu 
sprawności fizycznej ucznia 

Język angielski 
 

Izabela Łapuć Librus, e- mail, tel, 
whatsup 

 
Materiały do oceny 
mają być przesłane na 
librus, materiały do 
kontroli zdjęcie  na 
whatsupie. 
Rozwiązania oraz 
komentarze przez 
grupę na whatsupie 

Sports unit 2 - Ćwiczenia leksykalno gramatyczne. 
str 2.3  2.4  ponadto ćwiczenia 2.3  2.4 
osoby którenie przesłały zadania na ocenę proszone są o 
uzupełnienie braku 

 
Filozofia 
 

Emilia Rogowska librus, e-mail  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 . 
Materiały będą przesłane przez e-mail. 
Data wykonania zadania do 03.04.2020 – przesyłamy e-
mail zwrotny na adres podany uczniom. 



 

 


