
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 1D 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 
Epodręcznikie
m 
 
 
 

FB, librus, email  20 kwietnia 
Temat: Sarmaty portret własny – Pamiętniki Jana 

Chryzostoma Paska 
 
-praca z podręcznikiem – str 114-115 
– cechy kultury sarmackiej – materiał filmowy na 

platformie moodle 
 
Materiały i zadania zamieszczone w librusie (zadania 

domowe) i na platformie moodle 
 

22 kwietnia 
Temat: Środki artystycznego wyrazu i ich funkcje 
 
Rodzaje środków art. wyrazu: 
– fonetyczne 
– fleksyjne 
– słowotwórcze 
– składniowe 
– leksykalno-znaczeniowe 
Materiały i zadania zamieszczone w librusie (zadania 

domowe) 
 
 

Religia 

 

Leszek Talipski Materiały i 

zadania w 

wiadomościa

ch Librus 

 

FB, librus,  email 20 kwietnia 2020 

Temat: W służbie Kościoła i Ojczyzny. (1g.) 

 

• Stefan kardynał Wyszyński, ks. Jerzy Popiełuszko, 

Jana Pawła II i ich wpływ na dzieje Kościoła w 

czasach komunizmu. Ofiara jaką dla Kościoła 

poniósł Stefan Kard. Wyszyński i ks. Jerzy 

Popiełuszko. 

Religia 

 

Leszek Talipski Materiały i 

zadania w 

wiadomościa

ch Librus 

 

FB, librus,  email 20 kwietnia 2020 

Temat: Matka Chrystusa, Kościoła i każdego z nas. 

(1g.) 

 

• Posłuszeństwo Maryi. Maryja jest wzorem 

miłości, troski macierzyńskiej i życia 

chrześcijańskiego. Pojęcia: Theotokos, Fiat, 

Matka Chrystusa, Kościoła, nasza Matka. 

Matematyka 

 

Marzanna 

Gawryluk 

Materiały są 

umieszczone 

na platformie 

moodle  

 

FB, sms, librus, 

tel., email 

Temat: Symetralne boków trójkąta. Okrąg opisany na 

trójkącie (1 godz) 

• Pojęcie symetralnej boków 

• Wyznaczanie środka okręgu opisanego na 

trójkącie równoramiennym, równobocznym i 

prostokątnym  

• Rozwiązywanie zadań ze „Zbioru zadań” 

związanych z tematem lekcji.  



Materiały i 

zadania w 

wiadomościa

ch Librus 

 

Materiały i 

zadania w 

zadaniach 

domowych 

Librus 

 

Materiały z 

Youtube 

 

Lekcja na 

żywo on-line 

prowadzona 

na FB w 

grupie 

klasy/na 

Zoomie 

 

 

Materiały i zadania oraz praca domowa zostaną 

przesłane na platformę Moodle oraz w dzienniku 

szkolnym. 

Lekcja będzie poprowadzona na platformie Zoom. 

Temat: Dwusieczne kątów trójkąta. Okrąg wpisany w 

trójkąt. (1 godz) 

• Pojęcie dwusiecznej kątów 

• Wyznaczanie środka okręgu wpisanego w 

trójkąt równoramienny, równoboczny i 

prostokątny 

• Rozwiązywanie zadań ze „Zbioru Zadań” 

związanych z tematem lekcji 

Materiały i zadania oraz praca domowa zostaną 

przesłane na platformę Moodle oraz w dzienniku 

szkolnym. Lekcja będzie poprowadzona na platformie 

Zoom. 

Temat: Przystawanie trójkątów 

• Pojęcie trójkątów przystających 

• Cech przystawania trójkątów: (bbb, bkb, kbk) 

• Rozwiązywanie zadań ze „Zbioru zadań” 

związanych z tematem lekcji 

Materiały i zadania oraz praca domowa zostaną 

przesłane na platformę Moodle oraz w dzienniku 

szkolnym. Lekcja będzie poprowadzona na platformie 

Zoom. 

Temat: Podobieństwo trójkątów 

• Pojęcie trójkątów podobnych 

• Skala podobieństwa trójkątów 

• Cech przystawania trójkątów: (bbb, bkb, kkk) 

• Rozwiązywanie zadań ze „Zbioru zadań” 

związanych z tematem lekcji 

Materiały i zadania oraz praca domowa zostaną 

przesłane na platformę Moodle oraz w dzienniku 

szkolnym. Lekcja będzie poprowadzona na platformie 

Zoom. 

Sprawdzenie wiadomości z rozdziału 5 odbędzie się 24 

kwietnia 2020 r na lekcji w szkole lub na platformie 

Moodle 

Język angielsk 

PRi 

Marta 

Małaszkiewicz 

Materiały i 

zadania w 

wiadomościa

ch Librus oraz 

opublikowane 

na portalu 

społecznościo

wym FB 

FB - messenger, 

librus,  email 

21 kwietnia (1 lekcja) 

 

Temat: Clauses of purpose – zdania celowe. 

• Zastosowanie zdań celu 

• Omówienie konstrukcji zdań celu: bezokolicz-

nikowe (to/ not to; in order to/not to, so as 

to/not to), so that + zdanie zdanie z czasowni-

kiem modalnym (can, could/would) 



(MyEnglishSlo

) 

• ćwiczenia praktyczne 

 

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 

Małaszkiewicz 

Materiały i 

zadania w 

wiadomościa

ch Librus oraz 

opublikowane 

na portalu 

społecznościo

wym FB 

(MyEnglishSlo

) 

 

FB - messenger, 

librus,  email 

22 kwietnia (2 lekcje) 

 

Temat: Entertainment – rozrywka 

• rodzaje rozrywki, czynności, wykonawcy i od-

biorcy – słownictwo 
• czasowniki złożone – phrasal verbs 

• ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu 

• wypowiadanie się na temat rozrywki 

 

Informacje dotyczące poszczególnych ćwiczeń z 

podręczników z objaśnieniami zostaną przesłane przez 

wiadomość w dzienniku Librus i opublikowane na 

portalu społecznościowym FB  

Sprawdzenie znajomości słownictwa odbędzie się 29 

kwietnia w formie testu online 

Język angielski Marta 

Małaszkiewicz 

Materiały i 

zadania w 

wiadomościa

ch Librus oraz 

opublikowane 

na portalu 

społecznościo

wym FB 

(MyEnglishSlo

) 

 

FB - messenger, 

librus,  email 

23 kwietnia (2 lekcje) 

Temat: Can a new app enhance the reading experience 

– ćwiczenie rozumienia tekstu pisanego. 

• Uczeń odnajduje szczegółowe informacje w 

tekście (artykuł) 

• uczeń rozpoznaje związki między poszczegól-

nymi częściami teksu ( wstawianie zdań do luk 

w tekście) 
• czasowniki złożone (phrasal verbs) związane z 

czytaniem 

• słowotwórstwo – tworzenie rzeczowników od 

czasowników 

 

Informacje dotyczące poszczególnych ćwiczeń z 

podręczników z objaśnieniami zostaną przesłane przez 

wiadomość w dzienniku Librus i opublikowane na 

portalu społecznościowym FB  



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 

wiadomościa

ch Librus 

 Tematy w wiadomościach Librus 

Wychowanie  

fizyczne 

 

Łukasz Siemion  
Materiały i 
zadania w 
wiadomościa
ch Librus 
 
 
Linki do stron 
internetowyc
h 
 

librus,  email,fb 21 kwietnia 

Temat: Trening obwodowy. (1g.) 

Cel: 

-redukcja tkanki tłuszczowej 

-zwiększenie siły 

-poprawa wytrzymałości 

-wysmuklenie sylwetki 

 

23 kwietnia 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. (1g.) 

Cel: 

-wzmocnienie siły mięśni 

-poprawa kondycji i sprawności fizycznej 

-spalanie kalorii 

-przyspieszenie metabolizmu 

 

24 kwietnia 

Temat: Streching (1g.) 

Cel: 

-poprawa zręczności i elastyczności mięśni 

-pozbycie się uczucia zdrętwienia w kończynach 

dolnych i górnych 

-poprawa koordynacji ciała 

-ujędrnienie sylwetki 

 

Podstawy 

przedsiębiorcz

ości 

 

Małgorzata 

Bogusłowicz 
Materiały i 
zadania w 
wiadomościa
ch Librus 
 

FB, sms, librus, 
tel., email  

23 kwietnia 

Temat: Rynek pracy 1 godz. 

- definicja pracy 

- popyt na pracę i podaż pracy 

- zasoby siły roboczej 

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


 
 

-czynniki wpływające na wielkość popytu i podaży 

pracy 

- nierównowaga na rynku pracy i jej przyczyny 

Temat znajduje się w podręczniku na str. 178-180. 

Proszę o wykonanie notatki w zeszycie opisując te 5 

punktów. Proszę obejrzeć filmiku dla 

usystematyzowania wiadomości  

https://www.youtube.com/watch?v=TUrrCf4NoVc 
https://www.youtube.com/watch?v=F0652xhlFVw 
ten drugi filmik nie bardzo aktualny, ale może kiedyś 

wrócimy do tego stanu….. 

nie ma zadanej pracy domowej 

23 kwietnia  

Temat: Poszukiwanie pracy (1 godz) 

- na czym polega aktywne poszukiwanie pracy 

- rozpoznawanie własnych predyspozycji zawodowych 

-poszukiwanie potencjalnych pracodawców 

- nawiązanie kontaktu z pracodawcą 

Do obejrzenia filmik i notatka do wykonania w 

zeszycie 

https://www.youtube.com/watch?v=coFEXqtxF8k 
proszę o refleksję nad swoimi sposobami i 

możliwościami poszukiwania pracy 

nie ma zadanej pracy domowej 

Fizyka 

 

Mariusz 

Kruszewski 

Materiały w 

zadaniach 

domowych 

Librus 

 

 

FB, sms, librus, 

tel., email 

20 kwietnia 

Temat: Energia jądrowa. (1g.) 

Powtórzenie informacji o budowie jądra atomowego i 

jego składników 

E=mc2 – Wzór Einsteina 

Obliczanie zadań 

Lekcja będzie prowadzona w formie webinaru 

 

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 

umieszczone 

Librus, 

Messenger, 

24.04.2020 (piątek) 

 

Temat: Zagrożenia różnorodności biologicznej. 

https://www.youtube.com/watch?v=TUrrCf4NoVc
https://www.youtube.com/watch?v=F0652xhlFVw
https://www.youtube.com/watch?v=coFEXqtxF8k


na platformie 

moodle, 

e-podręcznik 

Rozmowa 

telefoniczna 

 

• Wymieranie gatunków (w tym działalność 

człowieka) 

• Niszczenie siedlisk i ekosystemów 

• Gatunki obce i inwazyjne 

• Eksploatacja zasobów przyrody 

• Konkurencja w przyrodzie 

• Efekt kaskadowy 

 

Termin wysyłania zadań jest określony w module 

„zadanie do zrobienia” 

Geografia Mirosław 

Mikołajewicz 
Materiały i 

zadania w 

wiadomościa

ch Librus 

Materiały i 

zadania w 

zadaniach 

domowych 

Librus 

Lekcja na 

żywo on-line 

SKYPE 

 librus, e-mail , 

skype 
Temat:Integracja we współczesnym świecie . 

Podręcznik str.150-152 ( do wybrane organizacje o 

zasięgu regionalnym ) .Zeszyt pracy ucznia str.52 

zadanie 1 ( dla chętnych ) . Film dydaktyczny na 

YouTube : Czym jest ONZ Organizacja Narodów 

Zjednoczonych 5:30 oraz Organizacja Narodów 

Zjednoczonych 6:24  

 

WOK Elżbieta Miezio Materiały w 

wiadomościa

ch librusa 

Librus Temat w Librusie- wiadomości 

Historia 

WOS 

Katarzyna 

Ambrożko 
Materiały w 

wiadomościa

ch librusa 

Librus Temat w Librusie- wiadomości 

chemia 

 

Irena Czerepko  

Materiały i 

zadania w 

wiadomościa

ch Librus 

 

 

 

sms, librus, tel., 

email 

20 kwietnia 

Temat: Substancje uzależniające (1 godz). 

1.Uzależnienie fizyczne, psychiczne i tolerancja. 

2.Alkoholizm, nikotynizm, lekozależność, narkomania, 

uzależnienie od kofeiny- przyczyny i skutki. 

3.Składniki napojów dnia codziennego (kawa, herbata, 

napoje typu cola, energetyki) – ich działanie na 

organizm. 

Zadania do wykonania z terminem zamieszczone 

zostaną w wiadomościach Librusa 20.04.20 

 


