
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 1 a  w dniach 25.05 - 29.05.2020r. 

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 ) 

Plastyka 

 

Dorota 

Popławska 
 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus i na 

udostępniony
m portalu w 

sieci internet 

 

 

 

librus, email 25 maja  

Temat: Czy istnieje jeszcze sztuka realistyczna?  

( 1godz.) 

Cele: 

Uczeń:  
-odróżnia prace sztuki pop od dzieła realistycznych 

- Uczeń potrafi wyodrębnić charakterystyczne cechy 
sztuki współczesnego twórcy.  
- Zna pojęcie dyptyku. 
- Kształtuje umiejętność interpretacji obrazów. 
- Ćwiczy umiejętność krytycznego odbioru tekstów 
kultury. 

Uczniowie mają udostępnione zadanie na padlecie: 
https://padlet.com/doraart/plastyka  

Plastyka 

 

Dorota 

Popławska 
 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus i na 

udostępniony
m portalu w 

sieci internet 

 

 

 

 

 

 

librus, email 25 maja  

Temat: Sztuka najbliżej nas ( 1 godz.) 

Cele: 

Uczeń nauczy się:  

- rozróżniać określone dyscypliny w sztukach 

plastycznych, fotografice, filmie i przekazach 

medialnych (telewizja, Internet); 

- grupować gatunki i tematykę dzieł w sztukach 

plastycznych; 

- rozpoznawać wybrane prace z dorobku innych 

narodów oraz opisywać ich funkcje i cechy; 

- zapoznawać się z twórczością polskich artystów 
współczesnych. 
Uczniowie mają udostępnione zadanie na padlecie: 
https://padlet.com/doraart/plastyka 

 

 
Język polski Anna 

Michałows
ka 

Materiały są 
umieszczone 

na platformie 

moodle 

 

 

 

Materiały i 
zadania w 

zadaniach 

domowych 

Librus 

 

Praca zdalna z 

Epodręcznikie
m 

 

 

 

 

FB, librus, 

email 

25 maja 

Temat: Temat: Sztuka baroku (2godz.) 

 

      -      cechy barokowej estetyki 

       -     tematyka dzieł sztuki 
– rola przestrzeni w rzeźbie i architekturze 

– ważne pojęcia i terminy 

– ikony baroku 

– czytanie tekstu kultury 

Materiały, wskazówki i zadania umieszczone w 
librusie (zadania domowe) 

Przypomnienie o konieczności przeczytania 
„Skąpca” 

(na 04.06.2020) 

 

29 maja 

Temat: 

  Poezja metafizyczna Mikołaja Sępa 
Szarzyńskiego 

https://padlet.com/doraart/plastyka
https://padlet.com/doraart/plastyka


 

      -      poezja metafizyczna 

– życie człowieka jako walka 

– wewn. rozdarcie i niepokój podmiotu 
lirycznego 

– pojęcia i terminy (sonet, vanitas, kontrast, 

inwersja, paradoks...) 

Materiały, wskazówki i zadania umieszczone w 
librusie (zadania domowe) 

 

29 maja 

Temat: Poezja Daniela Naborowskiego 

 

       -     poezja dworska i metafizyczna 

– analiza wybranych tekstów 

       -     wnioski 

 

 

Materiały, wskazówki i zadania umieszczone w 
librusie (zadania domowe) 

  
Geografia M.Mikołaje

wicz 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

librus, email , 

skype 

Temat: Gleby strefowe , śródstrefowe i niestrefowe. 
Podręcznik str.155-157.Karta pracy ucznia str.117-

118 . Film dydaktyczny na YouTube ,,Typy 

genetyczne gleb ‘’ 35:45 – wersja rozszerzona . 

Język 
niemiecki 

Katarzyna 

Woźny 
Materiały  na 
platformie 

moodle  

 

 

Zajęcia online 
na platformie 

moodle przez 

BigBlueButton 

 

Godz. 13:00- 

13:45 

 

Librus, 

Messenger, 

 

 

Rozmowa 

telefoniczna 

26.05.2020 (wtorek, materiał na 2 lekcje)  
 

 

 

Temat: Wie wird das Wetter? 

 

• Pogoda i zjawiska atmosferyczne 

• Opisywanie pogody 

 

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

 

Biologia  

 

Katarzyna 

Woźny 

 

Test w pliku w 

module lekcji  

na platformie 

moodle 

 

 

 

 

Librus, 

Messenger, 

Rozmowa 

telefoniczna 

26.05.2020 (wtorek), lekcja (sprawdzian) 

przeniesiona z poniedziałku, aby 1A i 1C pisały 
jednocześnie 

 

 

Temat: Komórka eukariotyczna- sprawdzian 

 

 

Test obejmujący materiał: 

• Budowa komórki eukariotycznej 
• Budowa i znaczenie błon biologicznych 

• Budowa i znaczenie jądra komórkowego 

• Składniki cytoplazmy 

• Cykl komórkowy 



• Znaczenie mitozy, mejozy i apoptozy 

 

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

 
Historia 

 

 

Paweł 
Skibiński 

 

 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

 

Materiały i 
zadania w 

zadaniach 

domowych 

Librus, moodle 

 

Praca zdalna z 

Epodręcznikie
m 

 

Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona 

na Zoomie 

 

mesenger 

librus, email, 

zoom. 

 

26 maj 

Temat: Monarchia piastowska do 1138 roku 

• Konflikt  Bolesława Krzywoustego z 
bratem 

• wojna Bolesława z cesarzem Henrykiem 

• Chrystianizacja Pomorza 

• testament Bolesława krzywoustego 

lekcja na zoom 

 

27 maj 

Temat: Społeczeństwo, gospodarka i kultura w 
czasach pierwszych piastów 

• Drużyna książęca 

• dwór monarszy i urzędy dworskie 

• prawo rycerskie 

• organizacja grodowa 

• ustrój prawa książęcego 

• gospodarka wiejska, handel i pieniądz 

• kultura w czasach wczesnopiastowskich 

lekcja na zoom 

 

28 maj 

 Temat: Monarchia piastowska do 1138 roku – 

powtórzenie wiadomości 
 

 
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. 

27 maj 

Temat: Polityka narodowościowa państw 

• Integracja w świecie zachodnim 

• charakterystyka konfliktów między 
narodami 

• konflikt w byłej Jugosławii jako 
największy etniczny konflikt w Europie 

• Polityka państw wobec migrantów 

• Integracja kulturowa i polityka integracji 

• Przeszkody w procesie integracji 

imigrantów w Europie 

• polityka integracyjna współczesnych 
państw (wykluczająca i włączająca) 
• Imigranci w Polsce 

 

 Marta  FB –  26 maja  



Język 
angielski 

Małaszkie
wicz 

Materiały i 
zadania na 

platformie 

moodle 

Lekcje online 

BigBlueButton 

 

 

 

 

messenger 

(MyEnglishSlo)

, librus,  email 

 

Temat: Listening and reading practice  

• ćwiczenie z rozumienia ze słuchu 

• ćwiczenia rozumienia tekstu pisanego 

 

Zadania do pracy zdalnej w domu są 
umieszczone na platformie moodle 

 

Poprawa testu z czasów przyszłych odbędzie się 
25 maja na platformie moodle (info w 

terminarzu dziennika Librus) 

 
Język 
angielski 

Marta 

Małaszkie
wicz 

Materiały i 
zadania na 

platformie 

moodle 

Lekcje online 

BigBlueButton 

 

FB – 

messenger 

(MyEnglishSlo)

, librus,  email 

28 maja  

 

Temat: Mini matura 

• ćwiczenie umiejętności maturalnych w 
zadaniach typu maturalnego z zakresu 

materiału gramatyczno – leksykalnego z 

rozdziału 3.  
 

Zadania do lekcji online zostaną umieszczone na 
platformie moodle 

 

Informacje dotyczące lekcji online są 
umieszczone w terminarzu dziennika Librus 

 
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 - Słownictwo – Consumer society 

- Passive voice 

- Focus Review 7 

- Tłumaczenie zdań w ramach powtórzenia 
‘Consumer society’ 
- Czytanie „The High Street” 

 

(Terminy zajęć online są umieszczone w 
dzienniku Librus – Terminarz; terminy 

wysyłania materiałów- zgodnie z planem lekcji 

umieszczonym w dzienniku Librus) 

Matematyka Marzena 

Mużyło 
Materiały są 
umieszczone 

na platformie 

moodle  

 

 

Praca zdalna z 

Epodręcznikie
m 

 

Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona 

messenger, 

sms,  librus, 

tel., email 

28 maja 

Temat: Parabola. (2x45min) 

 

Uczeń potrafi: 
• sporządzać wykresy funkcji 𝑦 = 𝑎𝑥2  

• wykorzystywać zasady przesuwania wykresów funkcji do 
rysowania wykresów funkcji o wzorach: 
 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑞, 𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑝)2  
 𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑝)2 + 𝑞  

• podawać wzór paraboli o danym wierzchołku i przecho-
dzącej przez dany punkt  
• podawać wzór funkcji, której wykresem jest dana para-
bola  



na FB w grupie 

klasy/na 

Zoomie 

 

• określać współrzędne wierzchołka parabol podanych 

wzorem:  𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑞, 𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑝)2  𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑝)2 + 𝑞   

• określać zbiór wartości i przedziały monotoniczności 
funkcji kwadratowej podanej wzorem 𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑝)2 + 𝑞  

Cała lekcja, łącznie z filmami, będzie umieszczona na 
platformie moodle. 

 

29 maja 

Temat: Wzór funkcji kwadratowej w postaci 
ogólnej i kanonicznej (2x45min). 

+ kartkówka online 

 

Uczeń potrafi: 
• zapisywać wzór funkcji kwadratowej  
w postaci kanonicznej  

• znajdować współrzędne wierzchołka paraboli  
• badać monotoniczność funkcji kwadratowej  
• obliczać największą (najmniejszą) wartość funkcji kwa-

dratowej  

• obliczać punkty przecięcia paraboli z osiami układu 
współrzędnych  
• zapisywać wzór funkcji kwadratowej spełniającej dane 
warunki  

• obliczać, dla jakich argumentów funkcja kwadratowa 
przyjmuje podaną wartość 

Cała lekcja, łącznie z filmami, będzie umieszczona na 
platformie moodle. 

 
chemia 

 

Irena 

Czerepko 
 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

 

 

 

sms, librus, 

tel., email 

25 maja  klasa 1a i 1c 

Temat:Prawo stałości składu. Wzór empiryczny i 
rzeczywisty związku chemicznego. (1godz) 
1. pojęcia skład jakościowy, skład ilościowy, wzór 
empiryczny, wzór rzeczywisty związku chemicznego. 
2.prawo stałości składu związku chemicznego. 
3.proste obliczenia związane z pojęciami: stosunek 
atomowy, masowy i procentowy pierwiastków w 
związku chemicznym. 
 

Zadania do wykonania z terminem zostaną  wysłane 
w wiadomościach Librus 25.05.20 

Godzina 

wychowawcz

a 

 

Marta 

 Busko 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

 

 

1. Librus 

2. Platforma 

Moodle 

kurs- 

Psychologia 

3.tel. 511 184 

807 

4. e-mail: 

marta_busko

 26 maj (wtorek) 

Temat: Lekcja z cyklu”POLECAM”- ostatnio 

przeczytaną książkę, obejrzany film, program TV, 
koncert, utwór muzyczny...itp. 

Cele: 

– doskonalenie umiejętności dokonywania 
wyborów, identyfikacji obszarów zainteresowań, 
autorefleksji; 

– nauka wyrażania własnej opinii wraz z 

uzasadnieniem. 

   Szczegółowe omówienie tematu   zostanie wysłane  
do każdego ucznia w dniu 25.05.2020 (poniedziałek) 

mailto:marta_busko@o2.pl


@o2.pl 

5. Zoom.us 

ID 459-824-

9822 

przez Librus. 

Odpowiedzi/informacje zwrotne – OBOWIĄZKOWE  
DLA KAŻDEGO UCZNIA proszę wysyłać do 26 maja. 

Informatyka Leszek 

Talipski 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

librus Temat: Klatki do komputera, czyli jak transmi-

tować strumieniowo 

- funkcje podstawowych elementów kamery  
- program VNC, odtwarzanie za jego pomocą 
plików wideo 

- funkcję najważniejszych elementów kamery 
lub aparatu fotograficznego 

- sposoby kopiowania plików wideo z kamery 
lub aparatu do komputera 

  
Religia Leszek 

Talipski 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

librus Temat: Praca zawodowa powołaniem 

Formy zaangażowania w apostolstwo świeckich. 
Zagadnienia z zakresu etyki pracy.  

Wartość pracy w wymiarze indywidualnym, spo-
łecznym, religijnym.  
Temat: „Przebacz nam nasze winy” Mt 6, 12 

- Dokonanie aktualizacji faktów związanych z 
wybranymi postaciami Starego i Nowego Te-

stamentu.  

- Wyjaśnienie pojęć : fanatyzm religijny, obojęt-
ność religijna. 

 

 

mailto:marta_busko@o2.pl

