
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy 1h 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 ) 

biologia Monika Dziubińska Li brus, klasowy 
adres mail, 
messenger 

Przesłanie notatki do 
tematu lekcji, ćwiczeń 
utrwalających materiał 

25.03.20, godz. 13.00 Temat: Klonowanie organizmów- 
techniki i znaczenie. Przesłanie notatki i ćwiczeń 
związanych z tematem lekcji.  

geografia 
 

Henryka Szast Li brus, email, 
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. 
 

j. polski 
 

Iwona Bankiewicz - 
Zabielska 

Librus, email materiały i zadania 

zostaną  przesłane za 
Temat: Wprowadzenie do kultury baroku. (1) 

 Treści oraz zadania zostały wysłane za pośrednictwem 



 pomocą dziennika 

Librus oraz 

umieszczone na 

platformie  moodle 
 

dziennika Librus i umieszczone platformie moodle. 

Wzbogaceniem jest link do strony e-podręczniki z 

wybranym tematem. 
 

 
matematyka 
 

Jolanta Świerzyńska Librus, e-mail, 
formularz google, 
moodle (forum na 
kursie) 

Materiały są 
umieszczane na 
platformie moodle 
oraz wysyłane na e-
mail klasowy i librusa 

Temat: Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta. 
Rozwiązywanie zadań. 
Teoria i zadania będą przesłane uczniom  na kursie moodle. 
Zadania należy wykonać do 26 marca  (2godz.) 
Temat: Podstawowe tożsamości trygonometryczne. 
Teoria i zadania będą przesłane uczniom  na kursie moodle. 
Zadania należy wykonać do 29 marca  (2godz.) 
 

 
j. francuski 
 

Małgorzata Sadowska Li brus, email Materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
platformę moodle 

Temat: Przeczenie  : nikt, nic, nigdy, już… nie. 
- Przypomnienie zasady tworzenia zdania z negacją.  
- Poszerzenie dotychczasowej wiedzy o negację :  nikt, nic, 
nigdy, już… nie. 
 - Wprowadzenie zasady zmiany rodzajnika przy 
przeczeniu. ( 1 godzina )  
-  Teoria i zadania będą umieszczone na platformę moodle 

do 25 marca.  
 

 
chemia 
 

Alicja Krupicka Li brus, email materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
e-maila klasowego 

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

 
WOK 
 

Łukasz Wiśniewski librus Materiały i zadania 
zostaną przesłane za 
pomocą dziennika 
elektronicznego 

(26.03) Temat:  Architektura : sztuka budowania i 
kreowania przestrzeni. 

 
Teoria i zadania do wykonania zostaną przesłane za 
pośrednictwem dziennika elektronicznego  
 

historia 
 
 

Grzedorz Radłowski Librus, e-mail, dysk 
Google, platforma 
Moodle 

Zadanie zostało  
przesłane na dziennik 
Librus oraz pocztę 
klasową 

Temat: Wielka koalicja (2 godz.) 
Materiały i zadania zostały przesłane przez pocztę mailową 
24 marca. Ćwiczenia należy wykonać do  26 marca  



 przesyłając je na folder klasowy na dysku Google 

 
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) 

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) 
 

 
j. angielski 

Joanna Wap Librus,  
Google Classroom, 
Moodle, Discord, 
 

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

1. Temat: Health issues.  
Słownictwo związane z ochroną zdrowia. Zasady 
postępowania w przypadku chorób zakaźnych. 
Materiał zamieszczony na Quizizz. 
Termin: 27.03.20 
2. Temat: Idiomatic expressions. 
Wyrażenia idiomatyczne. Ćwiczenie wymowy i 
zastosowanie w zdaniach. Tłumaczenie. 
Materiał zamieszczony na Moodle.  
Termin wykonania: 31.03.20 
 

j. angielski Małgorzata Haraburda librus, e-mail, google 
classroom, hangouts 
(komunikator) 

materiały i zadania 
zostaną  przesłane 
google classroom lub 
dziennikiem 
internetowym 

Powtórzenie wiadomości z gramatyki. Zadania zostają 

przesłane w dniu poprzedzającym zajęcia z klasą. 
Słuchanie i odpowiedź na zagadnienia na podstawie 
słuchania-informacja została już przesłana. Termin zwrotu 
opracowanych zadań do 27.03 

j. niemiecki Monika Ryczkowska Dziennik Librus,  
e-mail klasowy lub 
Messenger 

Materiały i karty pracy 
zostaną  przesłane na 
maila i umieszczone w 
Librusie (zakładka 
prace domowe) 

Temat: Jak piszemy zaproszenie na urodziny?  
- wprowadzenie słownictwa z zakresu: zaproszenie na  
  imprezę urodzinową ;  
- trening umiejętności pisania zaproszeń. 
 
Termin wysłania: do 26 marca 

WF Anna Wysocka librus, platforma 
Moodle 

Materiały są 
umieszczane na 
platformie Moodle  i  

Temat: Próba gibkości dolnego odcinka kręgosłupa. Analiza 
testów sprawności fizycznej na podstawie testów 
standardowych.  Teoria i zadania będą przesłane przez 



librus 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 26.03.2020 r.  
 

WF Arkadiusz Timofiejuk Dziennik 
elektroniczny 

Materiały wysyłane 
uczniom poprzez 
dziennik elektroniczny 

Kształtowanie sprawności ogólnej. 
Informacja do realizacji tematu zostanie uczniom 
przekazana 25 marca o godz.15.00 

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

Temat 26.03: Prawa człowieka - lekcja powtórzeniowa – lekcja 

na żywo o godz. 14.00 

informatyka Mariusz Łapiński librus, e-mail, dysk 
Google, Skype 

materiały i zadania 
udostępnione na 
dysku, dostępne 
poprzez link na 
librusie, film 
instruktażowy na 
youtube 

25.03.2020 1 H 2.grupa 
Temat: Tworzenie stron WWW. Stosowanie stylów i 
elementów programowania do tworzenia stron WWW. 
(1h) 
 
27.03.2020 1 H 1.grupa 
Temat: Tworzenie stron WWW. Stosowanie stylów i 
elementów programowania do tworzenia stron WWW. 
(1h) 
 
Informacje o linkach, zadaniach i  ich realizacji zostaną 
wysłane dziennikiem li brus dzień wcześniej lub  do godz. 
900 dnia, w którym będą realizowane tematy. 
 

Edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Barbara Kukiełko librus Przesłanie informacji 
uczniom za 
pośrednictwem 
dziennika 
elektronicznego 

Temat: Konwencjonalne rodzaje broni współczesnego pola 
walki. Pytania kontrolne do tematu w podręczniku 

Religia katolicka Robert Sołowiej Librus Materiały w postaci Temat: Matka Chrystusa, Kościoła i każdego z nas. 



(wiadomości), 
adres meilowy 
wygenerowany dla 
każdej klasy. 

linków oraz pytań 
problemowych są 
wysyłane uczniom 
przez wiadomości w 
librusie natomiast 
wypowiedzi są odsyłane 
przez uczniów na 
wygenerowany mail 
klasowy. 

- osoba Matki Bożej w religijności chrześcijańskiej, 
sanktuaria w Polsce. Prace opisowe na ten temat. 
Do 1 kwietnia. 
 

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) 
 

fizyka Mariola Mucha 
Grabowska 

  Nie dotyczy tego tygodnia. 

Godz. 
wychowawcza 

Monika Dziubińska Librus, poczta 
elektroniczna. 

Kontakt z młodzieżą 
oraz rodzicami. Pomoc 
w organizacji zdalnego 
nauczania. 

27.03.20 Kontakt z młodzieżą oraz ich rodzicami za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, dziennika Librus 
oraz kontakt telefoniczny. Pomoc w organizacji pracy przy 
zdalnym nauczaniu. 

 


