
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 1A w dniach 20.04. - 24.04.2020r. 

Przedmiot Imię i 

nazwisko 

nauczyciela 

Formy pracy 

zdalnej z 

uczniem 

Sposób 

kontaktu z 

nauczycielem 

Informacja od nauczyciela ( zakres materiału do 

realizacji w danym tygodniu, terminy zajęć, terminy 

wysłania materiałów ) 
Język polski Anna 

Michałowska 
Materiały są 
umieszczone na 
platformie 
moodle 
 
 
 
Materiały i 
zadania w 
zadaniach 
domowych 
Librus 
 
Praca zdalna z 
Epodręcznikiem 
 
 

FB, librus, email 20 kwietnia 
Temat: Wizerunki władców – porównanie Makbeta i 

króla Edypa 
 
Porównanie obu bohaterów: 
– sposób, w jaki osiągnęli władzę 
– sposób, w jaki sprawowali władzę 
– relacje z najbliższymi 
Materiały, wskazówki i zadania umieszczone w librusie 

(zadania domowe) 
 
24 kwietnia 
Temat: Łącznie czy rozdzielnie? Pisownia partykuł nie i 

by 
 
praca z podręcznikiem ( str. 105 – 107) 
Materiały, wskazówki i zadania umieszczone w librusie 

(zadania domowe) 
 

Język 

angielski 

Marta 

Małaszkiewic

z 

 
Materiały i 
zadania w 
wiadomościach 
Librus oraz 
opublikowane na 
portalu 
społecznościowy
m FB 
(MyEnglishSlo) 
 
 
 

FB - messenger, 
librus,  email 

21 kwietnia (2 lekcje) 

 

Temat: Writing  - a blog entry 

• zapoznanie się z zasadami pisania bloga 

• Ćwiczenia wyrażania opinii i wrażeń, rekomen-

dowania 
• poznanie i ćwiczenie zasad interpunkcyjnych 

• napisanie notatki na blog zgodnie z wytycznymi 

w poleceniu (poziom podstawowy) na ocenę 

wagi 2 
 

Materiały i informacje dotyczące poszczególnych 

ćwiczeń z podręczników z objaśnieniami zostaną 

przesłane przez wiadomość w dzienniku Librus i 

opublikowane na portalu społecznościowym FB  

 

Język 

angielski 

Marta 

Małaszkiewic

z 

Materiały i 
zadania w 
wiadomościach 
Librus oraz 
opublikowane na 
portalu 
społecznościowy
m FB 
(MyEnglishSlo) 
 

FB - messenger, 
librus,  email 

23 kwietnia (2 lekcje) 

 

Temat: Future forms – Present Continuous, be going to 

and will. 

• Wyrażanie przyszłych ustaleń za pomocą czasu 

Present Continuous 

• wyrażanie przyszłych zamiarów za pomocą be 

going to 

• wyrażanie spontanicznych decyzji za pomocą 

will 

• ćwiczenie rozróżniania form przyszłych 

 

Materiały i informacje dotyczące poszczególnych 

ćwiczeń z podręczników z objaśnieniami zostaną 

przesłane przez wiadomość w dzienniku Librus i 

opublikowane na portalu społecznościowym FB 

 

Sprawdzenie umiejętności użycia przysłówków (temat 

opracowany 16 marca) odbędzie się 23 kwietnia w 

formie testu online  

 



j. angielski Anna Brańska Lekcja na żywo 
on-line 
prowadzona na 
FB w grupie 
klasy/na Zoomie 
 
Materiały są 
umieszczone na 
platformie 
British Council, 
do której linki 
bedą 
umieszczane na 
grupie na FB 
 
Materiały i 
zadania na 
grupie FB 
 

FB, sms, librus, 
tel., email 

Rozumienie słuchania 

Słownictwo związane z turystyką, pracą, zdrowiem, 

pisanie krótkich wypowiedzi 

 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listeni

ng/upper-intermediate-b2-listening/best-job-world 
 

rozumienie czytania 

słownictwo związane z przyrodą, środowiskiem 

naturalnym, 

okresy warunkowe 

 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/readin

g/upper-intermediate-b2-reading/are-zoos-good-thing 

Język 

angielski 

Wioletta 

Czyżewska 
Materiały i 

zadania w 

wiadomościach 

Librus 

 Tematy w wiadomościach Librus 

Informatyka 

 

Leszek 

Talipski 

Materiały są 

umieszczone na 

platformie 

moodle  

 

Materiały i 

zadania w 

wiadomościach 

Librus 

FB, librus,  email 21 kwietnia 2020 

Temat: Dokumentujemy wydarzenia, czyli aktywna 

praca z aparatem fotograficznym. (1g.) 

 

• umie wykonywać zdjęcia aparatem fotograficznym 

lub telefonem komórkowym, korzystając z 

programu automatycznego 

• wie, jaka jest zależność pomiędzy czasem 

naświetlania a efektem na fotografii poruszającego 

się obiektu 

• wie, na co ma wpływ przysłona 

Religia 

 

Leszek 

Talipski 

Materiały i 

zadania w 

wiadomościach 

Librus 

FB, librus,  email 20 kwietnia 2020 

Temat: Zmartwychwstał trzeciego dnia. (1g.) 

 

• Liturgia Triduum Paschalnego. Na podstawie 

wybranych tekstów czytań mszalnych wyjaśnienie 

związku Zmartwychwstania z życiem 

chrześcijanina. 

Religia 

 

Leszek 

Talipski 

Materiały i 

zadania w 

wiadomościach 

Librus 

FB, librus,  email 20 kwietnia 2020 

Temat: „Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga” – 

Wniebowstąpienie. (1g.) 

 

• Przebieg i przesłanie Wniebowstąpienia. 

Wyjaśnienie, kiedy w roku liturgicznym 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/upper-intermediate-b2-listening/best-job-world
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/upper-intermediate-b2-listening/best-job-world
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/upper-intermediate-b2-reading/are-zoos-good-thing
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/upper-intermediate-b2-reading/are-zoos-good-thing


obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego. 

Godzina 

wychowawcza 

 

Marta 

 Busko 
Materiały są 
umieszczone na 
Platformie 
Moodle 
 
Materiały i 
zadania w 
wiadomościach 
Librus 
 
 
 

1. Librus 
 
2. Platforma 
Moodle 
kurs- Psychologia 
 
3.tel. 511 184 
807, 
 
4. e-mail: 
marta_busko@o
2.pl 
 
5. Zoom.us 
ID 459-824-9822 
hasło: 4VSyNH 
 
 
 

 21 kwietnia 

Temat: Nauka zdalna – organizacja, realizacja, warunki 

(1g.) 

• Wymiana informacji na temat realizacji nauki 

w warunkach nauczania zdalnego (korzystanie z 

platformy Moodle i Zoom) 

• Zasady oceniania z poszczególnych 

przedmiotów oraz ocena z zachowania 

• Zaznaczanie obecności na zajęciach; 

usprawiedliwianie nieobecności 

 

• Warunki efektywnej nauki – powtórzenie treści 

realizowanych na poprzednich lekcjach 

Skrypt prezentacji z lekcji znajduje się na Moodle w 

kursie „Psychologia” w topiku  „Warunki efektywnej 

nauki” 

Szczegółowe informacje zostaną wysłane do każdego 

ucznia w dniu 20.04 (poniedziałek)przez Librus. 

Odpowiedzi/informacje zwrotne – OBOWIĄZKOWE  

DLA KAŻDEGO UCZNIA proszę wysyłać do 21 

kwietnia. 

 

Fizyka 

 

Mariusz 

Kruszewski 

Materiały i 

zadania w 

wiadomościach 

Librus 

 

 

FB, sms, librus, 

tel., email 

20 kwietnia 

Temat: Praca i Energia. (1g.) 

Kiedy wykonywana jest praca? 

Co to jest energia 

Jakie mamy rodzaje energii. 

Lekcja będzie prowadzona w formie webinaru 

 

Biologia  Katarzyna 

Woźny 

Materiały  na 

platformie 

moodle 

Librus, 

Messenger, 

Rozmowa 

telefoniczna 

20.04.2020 (poniedziałek) 

 

Temat: Budowa jądra komórkowego. 

 

• Budowa i funkcje jądra komórkowego 

• Organizacja materiału genetycznego w jądrze 

komórkowym 

 

Termin wysyłania zadań jest określony w module 

„zadanie do zrobienia” 

Język 

niemiecki 

Katarzyna 

Woźny 

Materiały 

umieszczone na 

platformie 

moodle 

Librus, 

Messenger, 

Rozmowa 

telefoniczna 

21.04.2020 (wtorek, materiał na 2 lekcje)  

 

Temat: Mein Lieblingsessen. Moje ulubione jedzenie. 

 

• Nazwy podstawowych produktów 

żywnościowych (słownictwo) 

• Upodobania żywieniowe, smaki 

• Jadłospis na śniadanie, obiad i kolację 

• Zaimek osobowy w bierniku 

• Czasownik mögen w trybie przypuszczającym 

(möchte-); odmiana i zastosowanie w zdaniach 

 

Termin wysyłania zadań jest określony w module 

„zadanie do zrobienia” 

mailto:marta_busko@o2.pl
mailto:marta_busko@o2.pl


Historia 

 

Paweł 

Skibiński 
 
Materiały i 
zadania w 
wiadomościach 
Librus 
 
Materiały i 
zadania w 
zadaniach 
domowych 
Librus 
 
Praca zdalna z 
Epodręcznikiem 
 
Lekcja na żywo 
on-line 
prowadzona na 
Zoomie 

mesenger librus, 
email, zoom. 
 
Materiały i 
konkretne 
zadania będą 
wysyłane 
uczniom przez 
dziennik 
elektroniczny 
 

21 kwietnia 

Temat: Kościół i kultura europejska rozkwitu 

średniowiecza. (1g.) 

• Na czym polegała potęga papiestwa, powstanie 

nowych zakonów 

• Rozwój szkolnictwa i duchowieństwa 

• Scholastyka 

• literatura 

• architektura gotycka 

 

 

 

22 i 23 kwietnia 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu 4 

obie lekcje na zoom 

 

23 kwietnia 

 kartkówka z tematów 33 i 34 

Wiedza o 

społeczeństwie 

Paweł 

Skibiński 
 
Materiały i 
zadania w 
wiadomościach 
Librus 
 
Materiały i 
zadania w 
zadaniach 
domowych 
Librus 
 
Praca zdalna z 
Epodręcznikiem 
 
Lekcja na żywo 
on-line 
prowadzona na 
Zoomie 

mesenger librus, 
email, zoom. 
 
Materiały i 
konkretne 
zadania będą 
wysyłane 
uczniom przez 
dziennik 
elektroniczny 
 

23 kwietnia 

Temat: Naród 1h 

• czym jest naród 

• czynniki kształtujące naród 

• historyczne ujęcie narodu 

Geografia Mirosław 

Mikołajewicz 

Materiały i 

zadania w 

wiadomościach 

Librus 

Materiały i 

zadania w 

zadaniach 

domowych 

Librus 

Lekcja na żywo 

on-line 

prowadzona na 

skypa 

FB, sms, librus, 

tel., email 
Temat: Rzeźbotwórcza działalność morza . 

Podręcznik str.138-142 .Karta pracy ucznia str.104-105 

. Film dydaktyczny : Rzeźbotwórcza działalność morza 

25:40 

 

Matematyka 

 

Marzena 

Mużyło 

Materiały są 

umieszczone na 

platformie 

moodle  

 

 

messenger, sms,  

librus, tel., email 

23 kwietnia 

Temat: Własności funkcji liniowej cz.2 (2 godz.) 

 

- zadania dotyczące równoległości prostych 

- prosta równoległa do danej prostej przechodząca 

przez dany punkt 



Praca zdalna z 

Epodręcznikiem 

 

Lekcja na żywo 

on-line 

prowadzona na 

FB w grupie 

klasy/na Zoomie 

 

 

- wzór funkcji liniowej przechodzącej przez dwa 

punkty 

- wykorzystywanie metody podstawiania do szukania 

wzoru funkcji liniowej 

Cała lekcja, łącznie z filmami, będzie umieszczona na 

platformie moodle 

 

24 kwietnia 

Temat: Własności funkcji liniowej cz.3 (1 godz.) + 1 

godz. prowadzona na platformie Zoom 

 

- badanie, czy dane punkty są współliniowe 

- rozwiązywanie zadań z treścią dotyczących własności 

funkcji liniowej 

- szukanie wzoru funkcji o podanych własnościach 

Cała pierwsza lekcja na platformie moodle. 

Druga lekcja (w ramach konsultacji) prowadzona 

będzie na platformie Zoom. 

chemia 

 

Irena 

Czerepko 

Materiały i 

zadania w 

wiadomościach 

Librus 

 

 

 

 

 sms, librus, tel., 

email 

20 kwietnia 

Temat : Hydraty. (1 godz) 

1.Budowa hydratów, woda krystalizacyjna. 

2.Tworzenie nazw hydratów. 

3.Gips palony- otrzymywanie i zastosowanie. 

Zadania do wykonania z terminem oddania zostaną 

zamieszczone 20.04 w wiadomościach Librus 

 


