
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy I H4 w dniach 30 marca  - 3 kwietnia 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 ) 

geografia   
 

Danuta Dobreńko Librus, 
 e-mail, 
Moodle 

Materiały są 
wysyłane na e-mail 
klasowy  lub  
udostępnione przez 
platformę Moodle 

Temat: Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi 30.03 
(2godz.)  
- Zasada aktualizmu geograficznego 
- Metody określania wieku względnego i bezwzględnego 
- Podział dziejów Ziemi  
- Analiza profili geologicznych (zadania zostaną 30.03 
wysłane przez pocztę e-mail i Librus) 

Temat: Kronika dziejów Ziemi  2.04 (1 godz.) 
- zmiany położenia kontynentów 
- efekty ruchów górotwórczych 

(zadania zostaną wysłane do 2.04, termin wykonania do 
5.04) 

matematyka 
 

Małgorzata Bajguz Librus, e-mail 
klasowy, sms (z 
gospodarzem klasy) 

Materiały są 
przesyłane na e-mail 
klasowy 

Temat: Zastosowanie układów równań liniowych do 
rozwiązywania zadań tekstowych (3 godz) 
-zadania dot. liczb 
-zadania dot. stężeń procentowych 
-zadania dot wieku osób 
-zadania dot. drogi, prędkości, czasu 
-zadania geometryczne 
Zadania dot lokat i procentów 
Termin wykonania do 31.03 
Temat:Powtórzenie wiadomości z działu "Układy równań 
liniowych (2 godz) 
Termin wykonania do 2 kwietnia . 
Temat: Sprawdzian z układów równań (1 godz) 
Termin: 3 kwietnia 



Historia  Grzegorz Radłowski Librus, e-mail, 
dysk Google, 
platforma 
Moodle 

Zadanie zostało  
przesłane na 
dziennik Librus 
oraz pocztę 
klasową 

Temat: Czasy Ottonów  
Materiały i zadania zostaną przesłane na pocztę 
klasową 2 kwietnia.  
Temat: Feudalizm i społeczeństwo stanowe 
Materiały i zadania zostaną przesłane na pocztę 
klasową 3 kwietnia. 

język 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: Utrwalenie odmiany czasowników modalnych.   
Termin wysłania: do 30.03 

Temat: Wir lesen Tymeks Blog.  
- ćwiczenie sprawności rozumienia tekstu czytanego  
- utrwalenie zasad tworzenia zdań z czasownikami  
  modalnymi (wollen, können, müssen)  

Termin wysłania: do 02.04. 

Język francuski  Małgorzata Sadowska  librus, e-mail  Materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
platformę moodle  

Temat: Demander un objet – Prosimy o jakiś przedmiot. 
- Wprowadzenie słownictwa związanego z kolorami.  
- Zapoznanie z  konstrukcją „ J’ai besoin de…”, „ Tu me 
prêtes …” ( 1 godzina )  
-  Teoria i zadania będą umieszczone na platformę moodle 

do 31 marca.   
Temat : Uzgadnianie liczby i rodzaju przymiotnika.  
- Wprowadzenie form nieregularnych przymiotnika : stary, 
nowy, piękny.  
- Podanie zasad uzgadniania liczby i rodzaju przymiotnika. (1 
godzina) 
-  Teoria i zadania będą umieszczone na platformę moodle 

do 2 kwietnia.   
 

Wychowanie 
fizyczne 

Arkadiusz Timofiejuk   Dziennik 
elektroniczny 

Materiały wysyłane 
uczniom poprzez 
dziennik elektroniczny 

Temat: Nasza wiedza o sporcie. 
 Materiał zostanie wysłany poprzez dziennik elektroniczny 
do 30.03 do godz. 9.00. 

fizyka Mariola Mucha-Grabowska Librus, e-mail Librus Temat: Praca klasowa – praca, moc, energia 



mechaniczna. 
 
Uczniowie zostaną poinformowani o sposobie i formie. 

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 

biologia Anna Snarska librus, e-mail, skype materiały i zadania 
zostaną przesłane 
uczniom przez 
dziennik elektroniczny 
 

Temat : Procesy beztlenowe uzyskiwania energii ( 1h) 
- Teoria i zadania został przesłane  uczniom przez dziennik 
elektroniczny Librus do 31 marca 

chemia 
 

Alicja Krupicka Librus, e-mail 
klasowy 

materiały i zadania 
zostaną  przesłane 
na e-maila 
klasowego 

Temat: Podstawowe metody otrzymywania soli.  
Teoria i zadania zostaną przesłane drogą e-mailową 

godzina 
wychowawcza 

Danuta Dobreńko Librus, e-mail,  
telefon 

rozmowy 
indywidualne 
kontakt telefoniczny, 
mailowy, poprzez 
pocztę Librus 

Temat: Jak radzić sobie  w trudnych sytuacjach? 
Kontakt z wychowawcą  przez  pocztę elektroniczną, 
pocztę Librus, telefon 

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

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

Temat: Kaskadowe arkusze stylów. (1h) 
03.04.2020 1 H4 1.grupa, 1 H4 2.grupa 
 
 
 
Informacje o linkach, zadaniach i ich realizacji zostaną 
wysłane dziennikiem librus dzień wcześniej lub  do godz. 
900 dnia, w którym będą realizowane tematy. 
 



Język angielski Kazimierz Klekotko e-mail 
krótka kreatywna 
praca pisemna 

on-line 30.03: text online crime; ex. 1, 4,6/106 
01.04: ex 3/ in writing and a question 3: what mistakes 
have you occurred to you? 
03.04: page 109; and ex 10 in writing on all these points 

Język polski  
 
 
 
 
 

Sylwia Kochanowska  dziennik 
elektroniczny 

materiały wysyłane 
przez dziennik 
elektroniczny i na 
maila klasowego  

- w dniach: 30 marca – 3 kwietnia będziemy omawiali 
twórczość Jana Kochanowskiego: „Odprawa posłów 
greckich”, „Psałterz Dawidów”, „Treny” i „Pieśni” 
- lekturę „Makbet” W. Szekspira przekładam na 
7.04.2020r.  
- zajęcia lekcyjne będą się odbywały zgodnie z 
dotychczasowym planem lekcji 
- materiały do pracy będą wysyłane w dniu, w którym jest 
lekcja języka polskiego 
- informacja o terminie wykonania konkretnych zadań 
będzie podawana uczniom na bieżąco  

EDB  B.Kukiełko dziennik Praca z 
podręcznikiem i 
ćwiczeń do 
wykonania, przesłanie  
materiałów 

Pogryzienia, użądlenia, wstrząs .Podręcznik str. 82 strona 
internetowa www.pierwszapomoc.net.pl 

religia s. Tomira Brzezińska librus, e-mail, fb materiały i zadania 
zostaną  przesłane na 
e-maila klasowego 

Temat: Miłosierdzie Boże  1 h 
- Dar Miłosierdzia Bożego ; przesłanie Jezusa 
pozostawione św. s. Faustynie; poświęcenie świata 
Miłosierdziu Boga - Jan Paweł II 
Temat: Bł. Ks. Michał Sopoćko 
- Ufność w Miłosierdzie Boże dla człowieka  i świata; 
Koronka do Bożego Miłosierdzia 

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. 

 

http://www.pierwszapomoc.net.pl/


 


