
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 1C 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) 
 
14 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) 

Informatyka 

rozszerzona 

Kl. 1c 

 

Zdzisław 

Babicz 

Materiały są 

umieszczane na 

platformie e-

learningowej 

szkoły. 

Na platformie są 

także 

umieszczane 

zadania. 

Podczas zajęć są 

wykorzystywane 

prezentacje 

wideo, 

prezentacje 

PowerPointowe 

a także 

wideokonferenje 

na Zoomie 

Platforma e-

learningowa: 

fora dyskusyjne z 

wysyłaniem kopii 

wiadomości na 

maile, chat 

22.04 

Tematy: Ciąg Fibonacciego, rekurencyjne i iteracyjne 

znajdowanie liczb Fibonacciego. 

Przed zajęciami uczniowie zobowiązani są do 

zapoznania się z prezentacją M. Zelenta „Tajemniczy 

ciąg Fibonacciego. Złota liczba. Boska proporcja” pod 

adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=wb7kPaM8cfg 

 

 

 

Język angielski 

Marta 

Małaszkiewic

z 

 

Materiały i 

zadania w 

wiadomościach 

Librus oraz 

opublikowane na 

portalu 

społecznościowy

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 

https://www.youtube.com/watch?v=wb7kPaM8cfg


m FB 

(MyEnglishSlo) 

 

 

 

• 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 Materiały i  Tematy w wiadomościach Librus 

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


Czyżewska zadania w 

wiadomościach 

Librus 

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 

obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego. 

Język 

niemiecki 

Katarzyna 

Woźny 

Materiały 

umieszczone na 

platformie 

moodle 

Librus, 

Messenger, 

Rozmowa 

telefoniczna 

21.04.2020 (wtorek; materiał na 2 lekcje) 

 

Temat: Mahlzeiten. Posiłki. 

 

• Nazwy podstawowych produktów 

żywnościowych 

• Upodobania żywieniowe 

• Jadłospis na śniadanie, obiad i kolację 

• Nakrycie stołu (słownictwo) 

 

Termin wysyłania zadań jest określony w module 

„zadanie do zrobienia” 

Język 

niemiecki 

Katarzyna 

Woźny 

Materiały 

umieszczone na 

platformie 

moodle 

Librus, 

Messenger, 

Rozmowa 

telefoniczna 

23.04.2020 (czwartek) 

 

Temat: Mahlzeiten in Deutschland und in Polen. 

 

• Upodobania kulinarne Niemców i Polaków 

• Praca z tekstem czytanym i filmem 

• Zaimek bezosobowy „man” 

Termin wysyłania zadań jest określony w module 

„zadanie do zrobienia” 

Biologia  Katarzyna 

Woźny 

Materiały  na 

platformie 

moodle 

Librus, 

Messenger, 

Rozmowa 

telefoniczna 

21.04.2020 (wtorek) 

 

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” 

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  i 22 kwietnia 2h 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu 4 

obie lekcje na zoom 

 

22 kwietnia 

 kartkówka z tematów 28 i 29 

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: Demokracja w Polsce 1h 

• pojęcie demokracji 

• podstawowe zasady demokracji 

• rodzaje demokracji 

• historyczne ujęcie demokracji 

• formy demokracji 

• referendum 

Geografia Mirosław 

Mikołajewicz 
Materiały i 
zadania w 
wiadomościach 
Librus 

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 



Materiały i 
zadania w 
zadaniach 
domowych 
Librus 
Lekcja na żywo 
on-line 
prowadzona na 
skypa 

 

Matematyka 

 

Marzena 

Mużyło 
Materiały są 
umieszczone na 
platformie 
moodle  
 
 
Praca zdalna z 
Epodręcznikiem 
 
Lekcja na żywo 
on-line 
prowadzona na 
FB w grupie 
klasy/na Zoomie 
 
 

messenger, sms,  
librus, tel., email 

21 kwietnia 

Temat: Wektory. Działania na wektorach (2 godz.) 

 

• pojęcia: wektor, początek i koniec wektora, wektor 

zerowy, kierunek, zwrot  

i długość wektora, wektory równe, wektory przeciwne  

• pojęcie przesunięcia równoległego o wektor  

• pojęcia: suma wektorów, różnica wektorów, iloczyn 

wektora przez liczbę  

• własności działań na wektorach  

Cała lekcja, łącznie z filmami, będzie umieszczona na 

platformie moodle 

 

23 kwietnia 

Temat: Wektory w układzie współrzędnych(2 godz.) 

 

• wzór na współrzędne wektora  

• wzór na długość wektora  

• wzór na współrzędne obrazu punktu  

w przesunięciu o wektor  

• związek współrzędnych wektora z ilustracją wektora 

w układzie współrzędnych  

 

Cała lekcja, łącznie z filmami, będzie umieszczona na 

platformie moodle 

Dodatkowo konsultacje na platformie Zoom godz. 13 

 

24 kwietnia 

Temat: Praca klasowa- rozwiązywanie równań 

kwadratowych. 

- uczniowie rozwiązują test on-line na platformie 

moodle  

 

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 

 


