
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy II d w dniach 06.04. - 08. 04.      15.04. – 17.04. 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 
 

Łukasz 
Wiśniewski  

librus, e-mail, materiały i zadania zostaną  przesłane za 
pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

(6.04) Temat: Obraz domów dzieciństwa w poezji 
współczesnej. 
Przypomnienie Inwokacji i obrazu Soplicowa w „Panu 
Tadeuszu” oraz konfrontacja tych pojęć z poezją 
współczesną. Zadania do wykonania zostaną przesłane 
uczniom za pośrednictwem dziennika Librus. 
 
(7.04) Temat: Wprowadzenie do nowelistyki 
pozytywistycznej. 
Główne ceny noweli oraz jej rola w epoce pozytywizmu 
(7.04) Temat: Rola detalu w „Kamizelce” Bolesława Prusa. 
Przypomnienie „Kamizelki” Bolesława Prusa oraz 
najważniejszych elementów noweli na jej przykładzie. (1 
godz.) 
(17.04) Temat: Realizacja hasła asymilacji Żydów w noweli 
Marii Konopnickiej. 
 
Analiza głównych wątków utworu oraz konfrontacja ich z 
ideami pozytywistycznymi. Zadania do wykonania zostaną 
przesłane uczniom za pośrednictwem dziennika lekcyjnego 
Librus. 
 

Matematyka  
 

Piotr Worobiej Librus, 
platforma edu-
kacyjna IV LO 

Wykonanie zadań zgodnie z instrukcją i 
wykorzysta-niem materiałów zamiesz-
czonych na platformie edukacyjnej IV LO 

06.04 Temat: Powtórzenie wiadomości o ciągach liczbo-
wych (1 godz.) 
07.04 Temat: Powtórzenie wiadomości o ciągach liczbo-



Moodle, 
klasowy adres 
e-mail 

– Mood-le wych (1 godz.) 
16.04 Temat: Sprawdzian wiadomości – ciągi liczbowe (1 
godz.) 
- Zadania, sprawdzian, materiały i dokładne instrukcje do 
nich będą pojawiały się sukcesywnie od 05.04.2020 na 
platformie edukacyjnej IV LO. 

Chemia    
 

Ewa Noskowicz librus, e-mail,  Materiały są wysyłane na e-mail klasowy, 
pocztę Librus lub dysk Google 

Temat: Ustalanie wzoru rzeczywistego hydratu  – 
rozwiązywanie zadań. (1h)(6.04.20) 
Temat: Podsumowanie wiadomości na temat obliczeń 
stechiometrycznych. 
- (2h) (8.04.20) 
Temat: Podsumowanie wiadomości na temat obliczeń 
stechiometrycznych. . (2h) (15.04.20) Temat: Dysocjacja 
elektrolityczna. 
• Kwasów 
• Zasad 
• Soli 
- (2godz.) (16.04.20) 
Zadania, materiały i instrukcje do nich będą pojawiały się 
sukcesywnie w ciągu tygodnia z terminami realizacji. 

Biologia 
 
 

Celina Bieła Librus,  klasowy 
adres e-mail 
skype 
(komunikatory) 

Materiały zostaną wysyłane na e-mail 
klasowy, pocztę Librus 

Temat: Rozmnażanie i rozwój gadów. - (1 godz.) 
- zapłodnienie i rozwój w środowisku lądowym. 
- błony płodowe; jak powstają i jaką pełnią rolę 
Zadania do wykonania zostaną przesłane uczniom za 
pośrednictwem e -maila klasowego (06.04. 20) 
Temat:  Przegląd systematyczny  gadów (1 godz) 
Konsultacja przy pomocy skaypa zaplanowana na 07.04 
Temat: Przystosowania ptaków do lotu (3 godz) 
- rola stałocieplności w życiu ptaków 
- budowa zewnętrzna ptaków 
- budowa narządów wewnętrznych 
- procesy fizjologiczne ( mechanizm podwójnego 
oddychania ) 



Temat: Rozmnażanie i rozwój ptaków. (1 godz) 
- budowa jaja ptaka 
- gniazdowniki, zagniazdowniki 
Temat: Przegląd systematyczny ptaków (2 godz) 
- przystosowania ptaków do życia w różnych środowiskach 
- Ptaki grzebieniowe 
- Ptaki bezgrzebieniowe 
Materiały do pracy, prezentacje i zadania do wykonania z 
terminami realizacji zamieszczone zostaną na  e-mail 
klasowy  14.04 
 

Język 
angielski 
 

Ewa Polanis Librus 
Serwis e-
learningowy 
Quizlet 

Serwis e-learningowy 
Quizlet 

1.Temat: At the hotel – utrwalenie słownictwa i zwrotów 
związanych z podróżowaniem i turystyką: 
ćwiczenia, testy i gry leksykalne przy użyciu fiszek oraz 
serwisu e-learningowego Quizlet ( 45 min.) 06.04.20. 
2.Temat: At the airport– utrwalenie słownictwa i zwrotów 
związanych z podróżowaniem i turystyką: 
ćwiczenia, testy i gry leksykalne przy użyciu fiszek oraz 
serwisu e-learningowego Quizlet ( 45 min.) 08.04.20. 
3. Temat: Sprawdzenie znajomości i sprawnego 
posługiwania się zwrotami, kolokacjami i leksyką z działu 
podróżowanie i turystyka, zestawy fiszek At the hotel, At 
the airport - zaliczenie aktywności na stronie edukacyjnej 
Quizlet (2x45 min) 15-16.04.20. 

Język 
angielski 
 

Małgorzata 
Haraburda 

librus, e-mail, 
google 
classroom, 
hangouts i 
skype 
(komunikatory) 

materiały i zadania zostaną  przesłane 
google classroom lub dziennikiem 
internetowym 

1 Lekcja online-matura ustna-argumentowanie- Zadanie 3 
2. Utrwalenie  gramatyki- czasowniki modalne. (Materiały 
na Google Classroom). Powtórzenie wiadomości z dz.5 
(SB) 
3. TED TALK How I swam to the North -zadania na pst 
filmu (Google clasroom) 
4. Zadania maturalne-Transformacje zdań (Google 
classroom) 
 



Język 
niemiecki 
 

Helena 
Ciemnicka 

librus materiały i zadania zostaną  przesłane za 
pośrednictwem dziennika 
elektronicznego, 

Temat: Piercing und Tattoos - zdobienie ciała; 
Proszę przeczytać tekst A18 oraz uzupełnić tabelkę oraz 
przygotować krótką wypowiedź Bist du Fur Oder Gegen 
Tattoos Piercing und Warum; 

 
Język rosyjski  
 

Barbara 
Ostaszewska 

Librus, mail,  Wysyłanie objaśnień, zdjęć, plików; 
sprawdzanie udostępnionych prac, 
wysyłanie informacji zwrotnych z 
omówieniem błędów, ocenianie (tylko 
pozytywne) 

Temat na 6.04: 
Powtórzenie sposobu tworzenia przysłówków od 
przymiotników 
Temat na 16.04: 
Powtórzenie opisu wyglądu zewnętrznego człowieka 

Religia 
 

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: „Błogosławieni, którzy cierpią” 
- cierpienie w życiu chrześcijanina – czy ma jakiś sens ? 
Praca własna – na podstawie przemyśleń w 
okolicznościach Wielkiego Tygodnia i cierpienia Chrystusa. 
T: „Wobec tajemnicy śmierci” 
- Czy śmierć ziemska chrześcijanina to jest „koniec” jego 
życia? Jakie ma inne perspektywy przed sobą ? 
Rozważania z artykułu. 
 

 
Łacina dla 
biologów  
 

Małgorzata 
Borowska 

Librus, e-mail Materiały i zadania zostały  przesłane na 
pocztę Librus oraz    e-meila klasowego 
 
platforma Epodręczniki 
 

Temat: Przymiotnik dekl I i II, zaimki dzierżawcze. (gr 1,gr2 
-1godz. ) 
 
Należy zapoznać się z instrukcją wysłaną przez nauczyciela 
na pocztę Librus oraz e-meila klasowego 
Proszę obejrzeć film: 
https://www.youtube.com/watch?v=KzA2GgR2hoM 
Temat: Przymiotniki medyczne dekl I i II. ( gr 1, gr2 -1godz. 
)  
Należy zapoznać się z instrukcją wysłaną przez nauczyciela 
na pocztę Librus oraz e-meila klasowego 
Termin zakończenia  zadania : 17. 04. 2020r. 
 
 

HIS  Marek Grupa klasowa Materiały umieszczane są na platformie Temat: Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku. 



Kawczyński na Fb, wirtualna 
klasa na 
platformie 
classroom 

classroom 
Praca zdalna z E-podręcznikiem 

1. Braminizm i hinduizm. 
2. Indyjskie fascynacje w Europie epoki Oświecenia. 
3. Dziedzictwo Indyjskie w XIX i XX wiecznym świecie. 
4. Jedwab i porcelana. 
5. Konfucjańska mądrość. 
6. Z kraju kwitnącej wiśni. 
Materiały zastaną przekazane uczniom do 04 kwietnia  
Konsultacje z uczniami 7 kwietnia (2 godziny) według 
planu lekcji (wyjaśnianie problemów związanych z 
tematem i przesyłanym zadaniem). 
Temat: ,,Jądro ciemności.” Spór o kolonializm. 
1. Rozdrapywanie Afryki. 
2. Brzemię białego człowieka. 
3. W imię rasowej wyższości. 
4. Przeciw kolonializmowi i imperializmowi. 
5. Podział chińskiego tortu. 
Materiały zastaną przekazane uczniom do 04 kwietnia  
Konsultacje z uczniami 8 kwietnia (2 godziny) według 
planu lekcji (wyjaśnianie problemów związanych z 
tematem i przesyłanym zadaniem). 
Temat: Europa i Stany Zjednoczone 1914-1945. 
1. Amerykański izolacjonizm i kolonializm. 
2. Potęga ekonomiczna. 
3. I wojna światowa – kres Amerykańskiego 
izolacjonizmu. 
4. Pokojowy plan Wilsona. 
5. W gospodarce lat 20-tych. 
6. Wielki kryzys ekonomiczny i jego przezwyciężenie. 
7. Przystąpienie USA do II wojny światowej. 
8. Wieka Trójka na czele wielkiej koalicji. 
Materiały zastaną przekazane uczniom do 08 kwietnia  
Konsultacje z uczniami 15 kwietnia (2 godziny) według 
planu lekcji (wyjaśnianie problemów związanych z 



tematem i przesyłanym zadaniem). 

Wychowanie 
fizyczne 
 
 

Rafał 
Morozewicz 

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

Temat:  Wykorzystujemy ćwiczenia aerobiku i treningu 
siłowego w celu utraty nadmiaru tkanki tłuszczowej. - czas 
lekcji - 2 x 30 
Temat: Przepisy gry w piłkę ręczną - mechanika 
sędziowania, interpretacja i najnowsze tendencje 
sędziowania. - czas lekcji : 45 
Pomoce dydaktyczne: 
 
file:///C:/Users/Rafał/AppData/Local/Microsoft/Windows
/INetCache/IE/G8ABQOY3/3245-
Przepisy_Gry_2019_2020_Internet_Final.pdf 
 
https://liblink.pl/Ye8CkGeITp 
 
Temat Lekcji: Znaczenie aktywności fizycznej w prewencji 
chorób cywilizacyjnych. 
 
(czas trwania lekcji 2x45) 
Pomoce dydaktyczne: 
1.Uczeń wymienia choroby cywilizacyjne i ich główne 
przyczyny. 
2.Uczeń potrafi wyszukać informacje dotyczące znaczenia 
aktywności fizycznej w prewencji chorób cywilizacyjnych. 
3.Uczeń przejawia dbałość o własne zdrowie i dąży do 
zapobiegania chorobom cywilizacyjnym poprzez 
aktywność fizyczną. 
 
https://liblink.pl/sqjv1x7tbs 
 
https://liblink.pl/nOE82q2r83 
 

Wychowanie Katarzyna librus, e-mail materiały i zadania zostaną  przesłane na Temat: Przepisy gry w piłkę ręczną. 

https://liblink.pl/nOE82q2r83


fizyczne 
 

Ciepły librusa -  zapoznanie uczniów ze szczegółowymi przepisami 
gry w koszykówkę 
- rola sędziego 
- prawa i obowiązki zawodnika 
- zasady fair play 
 
Temat: Zdrowy styl życia 
- co to znaczy zdrowa dieta. 
- znaczenie aktywności fizycznej w życiu. 
- jak prawidłowo mierzyć tętno. 

Wychowanie 
fizyczne 
 

Jan Wsilewski librus, Materiały i zadania zostaną przesłane 
przez dziennik Librus 

Tematy: 
1. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu  
(1 godzina) 
2. PILATES- kompletny trening całego ciała.  
(1 godzina) 
3. Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej (1 
godzina) 
4. Doskonalenie nabytych umiejętności - aerobik.  
(1 godzina) 

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) 

 


