
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 1 c  w dniach 27.04. – 30.04.2020r. 

Przedmiot Imię i 

nazwisko 

nauczyciel

a 

Formy pracy 

zdalnej z 

uczniem 

Sposób 

kontaktu z 

nauczycielem 

Informacja od nauczyciela ( zakres materiału do 

realizacji w danym tygodniu, terminy zajęć, 

terminy wysłania materiałów ) 

Matematyka 

 

Marzena 

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

messenger, 
sms,  librus, 
tel., email 

28 kwietnia 
Temat: Działania na wektorach w układzie 
współrzędnych cz.1 (2 godz.) 
• sprawdzanie, czy wektory o podanych współrzędnych są 

równoległe  

• obliczanie współrzędnych wektorów �⃗� + 𝑣 , �⃗� − 𝑣  oraz 

𝑘 ∙ �⃗�  (𝑘 ∈ 𝑅), mając dane współrzędne wektorów �⃗�  i 𝑣  (K) 

• rozwiązywanie zadań z zastosowaniem równości i 
równoległości wektorów oraz działań na współrzędnych 
wektorów 
Cała lekcja, łącznie z filmami, będzie umieszczona na 
platformie moodle 
Dodatkowo konsultacje na platformie. 
 
30 kwietnia 
Temat: Działania na wektorach w układzie 
współrzędnych cz.2 (2 godz.) 
 
- kontynuacja poprzedniego tematu 
• rozwiązywanie niestandardowych zadań z 
zastosowaniem równości i równoległości wektorów 
oraz działań na współrzędnych wektorów 
Cała lekcja, łącznie z filmami, będzie umieszczona na 
platformie moodle. 
 

Język 

angielski 

 

Wioletta 

Czyżewska 
Materiały i 
zadania w 
wiadomościac
h Librus 
 
Wordwall 
 
Praca zdalna z 
e-
podręcznikiem 
 
Lekcja na żywo 
on-line 
prowadzona 
na Zoomie 
 
 

Librus, e-mail - Pisanie – A job application 
- Powtórzenie wiadomości Just the job 
- Słownictwo – Consumer society 
(Terminy zajęć online są umieszczone w dzienniku 
Librus – Terminarz; terminy wysyłania materiałów- 
zgodnie z planem lekcji umieszczonym w dzienniku 
Librus) 
  
 
 

j. angielski Anna 

Brańska 

Lekcja na żywo 

on-line 

prowadzona 

na Zoom, FB w 

grupie 

FB, msngr, tel., 

email 

Rozumienie czytania 

Słownictwo związane z problemami społecznymi, 

polityką,   

pisanie krótkich wypowiedzi 

 



 

Materiały są 

umieszczone 

na platformie 

British Council, 

do której linki 

bedą 

umieszczane 

na grupie na 

FB 

 

Materiały i 

zadania na 

grupie FB 

 

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

g/advanced-c1/the-state-of-the-world 

 

rozumienie słuchania 

słownictwo związane z muzyką, zainteresowaniami 

problemami spolecznymi i ekologią, wypowiedź 

pisemna, 

 

https://learnenglish.britishcouncil.org/general-

english/audio-zone/music-and-social-media 

 https://learnenglish.britishcouncil.org/general-

english/audio-zone/radiohead 

 

Język 

angielski 

Marta 

Małaszkie

wicz 

 
Materiały i 
zadania w 
wiadomościac
h Librus oraz 
opublikowane 
na portalu 
społecznościo
wym FB 
(MyEnglishSlo) 
 
 
 

FB - 
messenger, 
librus,  email 

28 kwietnia (2 lekcje) 
 
Temat: Future forms – Present Continuous, be 
going to and will – ćwicenia praktyczne 

• Wyrażanie przyszłych ustaleń za pomocą 
czasu Present Continuous 

• wyrażanie przyszłych zamiarów za pomocą 
be going to 

• wyrażanie spontanicznych decyzji za pomo-
cą will 

• ćwiczenie rozróżniania form przyszłych 
 
Ćwiczenia online 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 

Małaszkie

wicz 

Materiały i 
zadania w 
wiadomościac
h Librus oraz 
opublikowane 
na portalu 
społecznościo
wym FB 
(MyEnglishSlo) 
 

FB - 
messenger, 
librus,  email 

30 kwietnia (2 lekcje) 
 
Temat: Ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu. Opis 
pokoju. 
 
Materiały i informacje dotyczące poszczególnych 
ćwiczeń z podręczników z objaśnieniami zostaną 
przesłane przez wiadomość w dzienniku Librus i 
opublikowane na portalu społecznościowym FB 
 

Język 

rosyjski 

 

Monika 

Borodzicz 
Lekcja na żywo 
on-line 
prowadzona 
na  platformie 
Zoom 
 
 

Messenger, 
Librus, mail 

Zaimki dzierżawcze. Pytania: Czyj? Czyja? Czyje? 
Czyje? 
Klasa I AC- poniedziałek  27/04 g.10.00-10.45 
Klasa I B- czwartek 30/04 g.11.00-11.45 
 

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/advanced-c1/the-state-of-the-world
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/advanced-c1/the-state-of-the-world
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/audio-zone/music-and-social-media
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/audio-zone/music-and-social-media
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/audio-zone/radiohead
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/audio-zone/radiohead


Religia 

 

Leszek 

Talipski 
Materiały i 
zadania w 
wiadomościac
h Librus 

FB, librus,  
email 

27 kwietnia 2020 
Temat: Źródło łask i miłości. (1g.) 
 

• Kiedy obchodzimy uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego.   

• Istota i znaczenie kultu, oddawanie czci 
Najświętszemu Sercu Jezusowemu. 

Religia 

 

Leszek 

Talipski 
Materiały i 
zadania w 
wiadomościac
h Librus 

FB, librus,  
email 

27 kwietnia 2020 
Temat: Przemień nas, Duchu Święty. (1g.) 
 

• Dary Ducha Świętego ich znaczenie w życiu 
chrześcijanina.  

• Modlitwa o dary Ducha Świętego i o własną 
przemianę.  

• Kiedy obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha 
św. 

Historia 

 

Paweł 

Skibiński 
 
Materiały i 
zadania w 
wiadomościac
h Librus 
 
Materiały i 
zadania w 
zadaniach 
domowych 
Librus 
 
Praca zdalna z 
Epodręcznikie
m 
 
Lekcja na żywo 
on-line 
prowadzona 
na Zoomie 

 
mesenger 
librus, email, 
zoom. 

 
28 kwietnia 
Temat: Powtórzenie wiadomości dział 4 
(zagadnienia wysłane przez librus) 
 
 
29 kwietnia 
Temat: Sprawdzian wiadomości z działu 4 – historia 
powszechna tematy z podręcznika od 20 – 27 
lekcja na zoom 
 
30 kwietnia 
 Temat: Powstanie państwa polskiego: 
• plemiona słowiańskie 
• plemiona polskie (mapa) 
• Początki państwa polskiego 
• panowanie Mieszka I 
• organizacja państwa za czasów Mieszka I 
lekcja na zoom 

Wiedza o 

społeczeństw

ie 

Paweł 

Skibiński 
 
Materiały i 
zadania w 
wiadomościac
h Librus 
 
Materiały i 
zadania w 
zadaniach 
domowych 
Librus 
 
Praca zdalna z 
Epodręcznikie
m 
 
Lekcja na żywo 
on-line 
prowadzona 
na Zoomie 

mesenger 
librus, email, 
zoom. 

23 kwietnia 
Temat: Tożsamość narodowa 1h 
• świadomość narodowa 
• charakter narodowy 
• stereotyp narodowy 



Geografia M. 

Mikołajewi

cz 

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

librus, email 
skype 

Temat: Rzeźbotwórcza działalność wiatru. 
Podręcznik str.143-147 .Karta pracy ucznia str.108-
109 . Film dydaktyczny na YouTube : Rzeźbotwórcza 
działalność wiatru 4:18 oraz Jak powstają wydmy? – 
Nauka. To lubię 4:05 

Biologia  Katarzyna 

Woźny 
Materiały  na 
platformie 
moodle 
 
 
Prezentacja 
video na 
kanale 
YouTube 

Librus, 
Messenger, 
Rozmowa 
telefoniczna 

28.04.2020 (wtorek) 
 
Temat: Składniki cytoplazmy. 
 

• Budowa i funkcje cytozolu. 

• Rola systemu błon wewnątrzkomórkowych 
w podziale komórki na przedziały 

• Składniki cytoplazmy z pojedynczą błoną 

• Funkcje rybosomów 

• Budowa i funkcje mitochondriów 

•  
Termin wysyłania zadań jest określony w module 
„zadanie do zrobienia” 

Język 

niemiecki 

Katarzyna 

Woźny 
Materiały 
umieszczone 
na platformie 
moodle 
 
Film na 
YouTube 

Librus, 
Messenger, 
Rozmowa 
telefoniczna 

28.04.2020 (wtorek, materiał na 2 lekcje)  
 
Temat: Im Restaurant. 
 

• Wyrażenia i słownictwo związane z 
zamawianiem potraw 

• Dialogi kelner- gość 
 

Termin wysyłania zadań jest określony w module 
„zadanie do zrobienia” 

Język polski Anna 

Michałows

ka 

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

FB, librus, 
email 

27 kwietnia 
Temat: Streszczenie a parafraza 
 
Praca z podręcznikiem (str. 108 – 111) 
doskonalenie umiejętności streszczania tekstów i 
odróżniania parafrazy od streszczenia. 
Materiały, wskazówki i zadania umieszczone w 
librusie (zadania domowe) 
 
27 kwietnia 
Temat: Powtórzenie wiadomości dotyczących    
             renesansu 
 
Zadania powtórzeniowe – podręcznik str. 127 



Epodręcznikie
m 
 

- możliwość konsultacji online 

chemia 

 

Irena 

Czerepko 
 
Materiały i 
zadania w 
wiadomościac
h Librus 
 
 
 
 

 sms, librus, 
tel., email 

27 kwietnia 
Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: 
Systematyka związków nieorganicznych. (1 godz) 
 
Praca z podręcznikiem – Sprawdź, czy 
potrafisz...str.122 
- rozpoznawanie grup związków nieorganicznych 
zad.2 
-tworzenie nazw związków zad.3 
- uzupełnianie równań reakcji zad.6 
-projektowanie doświadczeń chemicznych zad.8 
-obliczanie zawartości procentowej pierwiastka w 
związku zad.7 
- układanie  równań reakcji zad.5 a/ d/ e/ 
 
Wykonane zadania należy wysłać na pocztę  Librus 
do 04.05.20 
 

Informatyka 

rozszerzona 

Kl. 1c 

 

Zdzisław 

Babicz 
Materiały są 
umieszczane 
na platformie 
e-learningowej 
szkoły. 
Na platformie 
są także 
umieszczane 
zadania. 
Podczas zajęć 
są 
wykorzystywa
ne prezentacje 
wideo, 
prezentacje 
PowerPointow
e a także 
wideokonfere
nje na Zoomie 

Platforma e-
learningowa: 
fora 
dyskusyjne z 
wysyłaniem 
kopii 
wiadomości na 
maile, chat 

29.04 
Tematy: Rekurencyjne i iteracyjne wyznaczanie 
elementów ciągu liczbowego. Fraktale. 
Przed zajęciami uczniowie zobowiązani są do 
zapoznania się z prezentacją M. Zelenta Rekurencja 
pod adresem https://miroslawzelent.pl/kurs-
c++/rekurencja-rekursja/  
 

Fizyka 

 

Mariusz 

Kruszewski 
Materiały i 
zadania w 
zadaniach 
domowych 
Librus 
 

FB, sms, librus, 
tel., email 

27 kwietnia (zgodnie z rozkładem zajęć) 
Temat: Ruch po okręgu i grawitacja – praca 
klasowa. 
Test online 
 
 

WF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta  

Bartoszuk 
 
internet 
 
 
 
 
 

Librus 
(wiadomości, 
email ,sms) 

27.04.2020  
Temat: Trening ogólnorozwojowy 
Rozgrzewka 
Ciche kardio 2  
Ćwiczenia rozluźniające 
Centrum Sportowca.pl/YouTub 
(Ćwiczenia do wykonania w domu lub w terenie 
naturalnym) 
 
30.04.2020  
Temat: Trening wyszczuplający z ciężarkami. 

https://miroslawzelent.pl/kurs-c++/rekurencja-rekursja/
https://miroslawzelent.pl/kurs-c++/rekurencja-rekursja/


 

 

 

 

 

 

 

 

Rozgrzewka 
Smukłe ramiona 
Ćwiczenia rozluźniające 
Centrum Sportowca.pl/You Tube 
(Ćwiczenia do wykonania w domu lub w terenie 
naturalnym) 

 


