
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 1 e 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 

) 

Historia 
 

Katarzyna 

Ambrożko 
Lekcja na żywo 
on-line 
prowadzona 
na Zoomie 
 
Materiały i 
zadania w 
wiadomościac
h Librus 
 
odesłanie kart 
pracy na maila 
nauczyciela 
 

Messenger, 
zoom, e -mail, 
librus   

Lekcja on – line: 
wtorek , godzina 9.00 – kl. Id 
wtorek , godzina 11.00 – kl. Ie 
środa . godzina 9.00 – kl. If 
środa, godzina 11.00 – kl. Ig 
 

Link do lekcji na zoomie uczniowie dostają na 

messengerze 
 

Temat: Niemcy po II wojnie światowej. 
1. Powojenna polityka wobec Niemiec 
2. Proces norymberski 
3.Blokada Berlina 
4. Powstanie RFN i NRD 
5. Powstanie berlińskie 
6. Budowa Muru berlińskiego 
 

Praca domowa 
 kraty pracy s. 74-75 ( zrobione karty pracy 

uczniowie wysyłają na maila 

katarzyna.ambrozko1@gmail.com) 
 

 

Wiedza o 

społeczeństwi

e 

Katarzyna 

Ambrożko 

Materiały i 

zadania w 

wiadomościac

h Librus 

Messenger, 

librus 

Temat:Międzynarodowy system ochrony praw 

człowieka 

1.System ochrony praw człowieka na świecie:  

a) uniwersalny: ONZ 

b) regionalny: np. europejski (Rada Europy, 

Unia Europejska, OBWE) 

c) pozarządowy: np. Amnesty International, 

Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Helsińska 

Fundacja Praw Człowieka, Human Rights 

Watch) 

2. Instytucje  ONZ chroniące prawa człowieka: 

- Rada Praw Człowieka ONZ 

- Urząd Wysokiego Komisarza  ds. Praw 

Człowieka 

3. Instytucje Rady Europy chroniące prawa 

człowieka: 

- Urząd Komisarza Praw Człowieka 

- Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) 

4. Unia Europejska a prawa człowieka 

5. Organizacja Bezpieczeństwa w Europie: 

- Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw 

Człowieka 

- Urząd Wysokiego Komisarza ds. Mniejszości 

Narodowych 

- Urząd Przedstawiciela ds. Wolności Mediów 

10. Organizacje pozarządowe 

 

Proszę o wypisanie zadań ETPC (podręcznik 

s.128) 

Wypisz warunki jakie należy spełnić, aby 

ETPC przyjęło skargę indywidualną 



(podręcznik s. 128) 

Opisz genezę oraz przedstaw jedną wybraną 

przez siebie organizację pozarządową chroniącą 

prawa człowieka 

 

 

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) 

  

 

 

Język 

angielski 

Marta 

Małaszkie

wicz 

Materiały i 

zadania w 

wiadomościac

h Librus oraz 

opublikowane 

na portalu 

społecznościo

wym FB 

(MyEnglishSl

o) 

FB - messenger, 

librus,  email 

28 kwietnia (1 lekcja) 

 

Temat: Entertainment – rozrywka – ćwiczenia 

słownictwa 

• rodzaje rozrywki, czynności, 

wykonawcy i odbiorcy – słownictwo 

• czasowniki złożone – phrasal verbs 

 

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 

Małaszkie

wicz 

Materiały i 

zadania w 

wiadomościac

h Librus oraz 

opublikowane 

na portalu 

społecznościo

wym FB 

(MyEnglishSl

o) 

 

FB - messenger, 

librus,  email 

29 kwietnia (2 lekcje) 

 

Temat: Television – ćwiczenie rozumienia 

tekstu pisanego. 

 

• Uczeń odnajduje szczegółowe 

informacje w tekście (artykuł) 

• uczeń rozpoznaje związki między 

poszczególnymi 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  

 

 

Język Marta Materiały i FB - messenger, 30 kwietnia (2 lekcje) 



angielski Małaszkie

wicz 

zadania w 

wiadomościac

h Librus oraz 

opublikowane 

na portalu 

społecznościo

wym FB 

(MyEnglishSl

o) 

 

librus,  email  

Temat: Entertainment – przygotowanie 

prezentacji. 

 

Informacje dotycząca prezentacji zostanie 

przesłana przez wiadomość w dzienniku Librus 

i opublikowane na portalu społecznościowym 

FB  

 

Język polski Anna 

Opalińska 

Praca zdalna z 

e – 

podręcznikiem

, materiały i 

zadania w 

zadaniach 

domowych 

Librus 

Librus, email 28 kwietnia 

Temat: Świat to teatr (1 g.) 

1. Wskazanie głównych cech teatralizacji 

w życiu i sztuce barokowej 

2. Barokowe zwyczaje funeralne 

https://epodreczniki.pl/a/swiat-to-

teatr/DyVcGod1o 

 

 

Temat: Powtórzenie wiadomości o epoce 

baroku (1 g.) 

1. Utrwalenie wiedzy o epoce 

2. Opracowanie testu wiedzy wraz z 

kluczem odpowiedzi 

 

29 kwietnia 

 

Temat: Ćwiczenia interpretacyjno – redakcyjne: 

interpretacja utworu poetyckiego (2 g.) 

 

1. Doskonalenie umiejętności interpretacji 

wiersza 

2. Ćwiczenie umiejętności redagowania 

dłuższej formy pisemnej 

 

 

Język 

niemiecki 

Katarzyna 

Woźny 

 

Zajęcia video 

on-line na 

zoom’ie.  

 

 

Librus, 

Messenger, 

Rozmowa 

telefoniczna 

28.04.2020 (wtorek; materiał na 2 lekcje) 

 

Temat: Powtórzenie działu Wohnen i 

przyimków miejsca. 

 

• Powtórzenie nazw mebli i sprzętów 

• Rozmowa na temat umiejscowienia 

mebli i sprzętów w pomieszczeniach 

• Celownik czy biernik? 

 

Termin wysyłania zadań jest określony w 

module „zadanie do zrobienia” 

 

Język 

niemiecki 

Katarzyna 

Woźny 

Materiały 

umieszczone 

na platformie 

moodle 

Librus, 

Messenger, 

Rozmowa 

telefoniczna 

30.04.2020 (czwartek) 

 

Temat: Landeskunde- Austria: kraj w sercu       

Europy. 

 

• Znani Austriacy (muzyka, sport, 

polityka) 

• Zabytki i atrakcje turystyczne Wiednia 

• Położenie i podział administracyjny 

Ausrii 

https://epodreczniki.pl/a/swiat-to-teatr/DyVcGod1o
https://epodreczniki.pl/a/swiat-to-teatr/DyVcGod1o


 

Termin wysyłania zadań jest określony w 

module „zadanie do zrobienia” 

Biologia Katarzyna 

Woźny 

  01.05.2020 (piątek) 

 

Dzień wolny od zajęć szkolnych 

Fizyka 

 

Mariusz 

Kruszewski 

Materiały w 

zadaniach 

domowych 

Librus 

 

 

 

FB, sms, librus, 

tel., email 

27 kwietnia 

Temat: Promieniowanie jądrowe. (1g.) 

Rozpady jądra atomowego α, β, γ 

Przykładowe zadania 

Zadania do samodzielnego rozwiązania. 

Lekcja będzie prowadzona w formie webinaru 

 

Religia 

 

Leszek 

Talipski 

Materiały i 

zadania w 

wiadomościac

h Librus 

 

FB, librus,  email 28 kwietnia 2020 

Temat: „Takie jest prawo miłości”. (2g.) 

 

• Autorytet Boga.  

• Chrystusowe Prawo Miłości - prawem 

wolności.  

• W oparciu o 1Kor 13 omówienie cechy 

miłości. 

Informatyka 

 

Leszek 

Talipski 

Materiały i 

zadania w 

wiadomościac

h Librus 

 

Praca zdalna z 

Epodręcznikie

m 

FB, librus,  email 30 kwietnia 2020 r. 

Temat: Projektowanie atrakcyjnej prezentacji 

multimedialnej. (1g.) 

• cechy skutecznej prezentacji 

• proste prezentacje składające się z tekstów i 

ilustracji  

• elementy graficzne i przepisywanie im 

odnośników do innych slajdów lub strony 

internetowej 

• „osadzania” czcionek  

• elementy graficzne z kanałem alfa zapisane 

w formacie PNG 

 

https://epodreczniki.pl/a/tworzenie-

prezentacji/Dw8aYWfGD 

https://epodreczniki.pl/a/sterowanie-

prezentacja/DPfYjWbmM 

https://epodreczniki.pl/a/wybor-formatu-i-

zapis-prezentacji/D4hlfkBCT 

https://epodreczniki.pl/a/wstawianie-plikow-

wideo-do-prezentacji/DiL3zsfBL 

https://epodreczniki.pl/a/wstawianie-plikow-

audio-do-prezentacji/DoHQTemwn 

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 

messenger, sms,  

librus, tel., email 

27 kwietnia 

Temat: Zadania dotyczące obliczania pola 

trójkąta. (1 godz.) 

• obliczanie pola figury, wykorzystywanie 

podziału  tej figury na rozłączne części;  

• stosowanie poznanych wzorów do obliczania 

pól trójkątów; 

 • stosowanie wzorów na pole trójkąta do 

wyznaczania wielkości występujących w tych 

wzorach (np. długości wysokości, długości 

promienia koła wpisanego w trójkąt, długości 

promienia okręgu opisanego na trójkącie); 

Cała lekcja, łącznie z filmami, będzie 

umieszczona na platformie moodle 

Konsultacje na platformie Zoom (dodatkowo) 

 

https://epodreczniki.pl/a/tworzenie-prezentacji/Dw8aYWfGD
https://epodreczniki.pl/a/tworzenie-prezentacji/Dw8aYWfGD
https://epodreczniki.pl/a/sterowanie-prezentacja/DPfYjWbmM
https://epodreczniki.pl/a/sterowanie-prezentacja/DPfYjWbmM
https://epodreczniki.pl/a/wybor-formatu-i-zapis-prezentacji/D4hlfkBCT
https://epodreczniki.pl/a/wybor-formatu-i-zapis-prezentacji/D4hlfkBCT
https://epodreczniki.pl/a/wstawianie-plikow-wideo-do-prezentacji/DiL3zsfBL
https://epodreczniki.pl/a/wstawianie-plikow-wideo-do-prezentacji/DiL3zsfBL
https://epodreczniki.pl/a/wstawianie-plikow-audio-do-prezentacji/DoHQTemwn
https://epodreczniki.pl/a/wstawianie-plikow-audio-do-prezentacji/DoHQTemwn


Zoomie 

 

 

 

29 kwietnia 

Temat: Pola trójkątów podobnych (2 godz.) 

 

• zastosowanie twierdzenie o polach trójkątów 

podobnych w rozwiązywaniu zadań 

Cała lekcja, łącznie z filmami, będzie 

umieszczona na platformie moodle 

 

Wychowanie  

fizyczne 

 

Łukasz 

Siemion 

 

Materiały i 

zadania w 

wiadomościac

h Librus 

 

 

Linki do stron 

internetowych 

 

librus,  email,fb 28 kwietnia 

Temat: Ćwiczenia aerobowe. (1g.) 

Cel: 

-redukcja tkanki tłuszczowej 

-zwiększenie wydolności 

-poprawa wytrzymałości mięśni 

-zwiększenie masy mięśniowej 

 

30 kwietnia 

Temat: Trening stabilizacyjny. (1g.) 

Cel: 

-wzmocnienie mięśni gorsetu szkieletowego 

tułowia 

-korekcja wad postawy 

 

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:Wybrane organizacje o zasięgu 

regionalnym. Współpraca lokalna . Podręcznik 

str.152-157  .Zeszyt pracy ucznia str.52-53  ( 

dla chętnych ) . 

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:Wybrane organizacje o zasięgu 

regionalnym. Współpraca lokalna . Podręcznik 

str.152-157  .Zeszyt pracy ucznia str.52-53  ( 

dla chętnych ) . 



Język rosyjski 

 

Monika 

Borodzicz 

Lekcja na 

żywo on-line 

prowadzona 

na  platformie 

Zoom 

 

 

Messenger, 

Librus, mail 

Liczebniki 30-100; Porównywanie wieku. 

Klasa I DE- środa 29/04 g.14.00-14.45 

Klasa I FG- czwartek 30/04 g.12.00-12.45 

 

Podstawy 

przedsiębiorcz

ości 

 

Małgorzata 

Bogusłowic

z 

Materiały i 

zadania w 

wiadomościac

h Librus 

 

 

 

Kontakt:  

malgorzata.bo@

wp.pl 

Fb Małgorzata 

Bogusłowicz 

Librus poczta 

30 kwietnia  

Temat: Poszukiwanie pracy (1 godz) 

- dokumenty aplikacyjne – CV i list 

motywacyjny 

- budowa, znaczenie i rodzaje CV 

- jak napisać dobre CV 

- najczęstsze błędy popełniane w CV 

Skorzystaj z podręcznika str.184-188 

oraz 

https://interviewme.pl/blog/jak-napisac-cv-

eyetracking 

https://interviewme.pl/blog/dobre-cv-wedlug-

24-ekspertow 

https://www.youtube.com/watch?v=OtEO-

sDPfT8&t=332s 

https://www.youtube.com/watch?v=l_kj5q5hnn

o 

nic nie zadane 

30 kwietnia 

Temat: Rozmowa kwalifikacyjna (1 godz) 

- na czym polega rozmowa kwalifikacyjna  

- na czym polega rekrutacja pracowników 

- pierwsze wrażenie 

- przebieg rozmowy kwalifikacyjnej 

- jak zaprezentować się na rozmowie 

kwalifikacyjnej 

Temat na str. 189-190. Z TEGO TEMATU NIC 

NIE ZADAJĘ. 

Proszę pooglądać : 

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

GwQ&t=18s 

https://www.youtube.com/watch?v=hHI0sf2Vc

ps 

https://www.youtube.com/watch?v=gGRfIQp9

37g&t=39s 

nic nie zadane 

     

chemia 

 

Irena 

Czerepko 

 

Materiały i 

zadania w 

wiadomościac

h Librus 

 

 

 

 

 sms, librus, tel., 

email 

27 kwietnia  kl.1f i 1g 

29 kwietnia  kl.1d i 1f 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: Leki. 

(1godz) 

 

Proszę rozwiązać zadania z Kart pracy str.102 i 

103 

oraz zad.12 i 15 ze  Zbioru zadań na końcu 

podręcznika  i zapisać w notatkach z lekcji na 

str.103 

 

Wykonane zadania należy wysłać na pocztę  

Librus do 04.05.20   

adres: i.czerepko432@gmail.com 

 

 

mailto:malgorzata.bo@wp.pl
mailto:malgorzata.bo@wp.pl
https://interviewme.pl/blog/jak-napisac-cv-eyetracking
https://interviewme.pl/blog/jak-napisac-cv-eyetracking
https://interviewme.pl/blog/dobre-cv-wedlug-24-ekspertow
https://interviewme.pl/blog/dobre-cv-wedlug-24-ekspertow
https://www.youtube.com/watch?v=OtEO-sDPfT8&t=332s
https://www.youtube.com/watch?v=OtEO-sDPfT8&t=332s
https://www.youtube.com/watch?v=l_kj5q5hnno
https://www.youtube.com/watch?v=l_kj5q5hnno
https://www.youtube.com/watch?v=nxZXpPIwGwQ&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=nxZXpPIwGwQ&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=hHI0sf2Vcps
https://www.youtube.com/watch?v=hHI0sf2Vcps
https://www.youtube.com/watch?v=gGRfIQp937g&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=gGRfIQp937g&t=39s

