
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klas 1B w dniach 11.05- 15.05 2020r. 

 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 ) 

WF 

 

 

 

 

 

Elżbieta  
Bartoszuk 

 

internet 

 

 

 

 

 

Librus 

(wiadomości, 
email ,sms) 

11.05.2020 klasa 1 a, b, c,  f, g  

Temat:Intensywny trening interwałowy  

Rozgrzewka 

Sportowa Wytrzymałość 

Ćwiczenia rozluźniające 

Centrum Sportowca.pl/YouTub 

(Ćwiczenia do wykonania) 
15.05.2020 klasa 1 a b f g 

Temat:Rozciąganie całego ciała 

Rozgrzewka 

Streching 

Ćwiczenia rozluźniające 

Centrum Sportowca.pl/You Tube 

(Ćwiczenia do wykonania) 
 

Plastyka 

 

Dorota 

Popławska 
 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

 

 

 

 

librus, email 11 maja  

Temat: Siła formy w sztuce abstrakcyjnej.( 1godz.) 
Cele: 

Uczeń:  
• Charakteryzuje op-art. Jako kierunek 

malarstwa XX wieku 

• ;potrafi zastosować zasady poszczególnych, 
poznanych kierunków malarstwa XX wieku 
we własnej działalności plastycznej; 

•  Tworzy dzieło w stylu op-art, wykorzystując 
złudzenia optyczne; 

• Stosuje do wykonania pracy narzędzia 
programu graficznego 

Prezentacja sztuki abstrakcyjnej Op –art.) dostępna: 
https://www.youtube.com/watch?v=PQnnWZ65n00 

Przykłady prac Op-artu 

https://www.youtube.com/watch?v=NZfj81PEn9o 

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

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

 

Plastyka 

 

Dorota 

Popławska 
 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

 

 

 

 

librus, email 11 maja  

Temat: Czy istnieje sztuka realistyczna? Sztuka pop-

art. ( 1 godz.) 

Cele: 

Uczeń:  
• charakteryzuje wybrane kierunki malarstwa 

XX wieku, takie jak informel i pop-art; 

•  wymienia cechy dzieł Jacksona Pollocka; 

• Opisuje dzieła Andy’ego Warhola; 
• Potrafi zastosować zasady poszczególnych, 

poznanych kierunków malarstwa XX wieku 
we własnej działalności plastycznej: 
wykonuje kompozycję w stylu informel lub 
pop-art; 

• Wykorzystuje do wykonania pracy narzędzia 
komputerowego programu graficznego. 

https://www.youtube.com/watch?v=PQnnWZ65n00
https://www.youtube.com/watch?v=NZfj81PEn9o
https://www.youtube.com/watch?v=KnZQYXPJnXU
https://www.youtube.com/watch?v=bAcQIkJSokk


Wykład na temat pop art.: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=q7RpVaHSvgA 

Film biograficzny na temat twórczości Andy 
Warhola: 

https://www.youtube.com/watch?v=n2xPxilDcN0 

 

 

Język polski  
 

Elżbieta 
Miezio  

Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

 

 

Praca zdalna z 

Epodręcznikie
m 

 

Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona 

na platformie 

Zoom 

 

 

Librus, 

email,tel, sms, 

platforma 

Zoom 

11 maja 

Temat: Co uśpiło czujność Makbeta? 

Tajemnica Birnamskiego Lasu ( wokół „Makbeta” 
Szekspira). 

 

Lekcja online na zoomie ( link podany w terminarzu) 

 

- wskazanie przyczyny ostatecznej klęski Makbeta 

- analiza sytuacji Makbeta po drugiej   przepowiedni 

czarownic 

- wspólne rozwiązywanie testu z „Makbeta”  
 ( został przesłany jako załącznik, proszę, by 
uczniowie mieli podczas zajęć) 
 

12 maja  

Temat:  Praca klasowa – „Makbet” Szekspira. 

Zajęcia online na zoomie - test ze znajomości lektury  
„ Makbet”. 

15 maja  

Temat: Temat: Barok –świat wewnętrznych 
sprzeczności. 
1.Nazwa i ramy czasowe epoki 

2.Kontekst historyczny 

3.Przyczyny duchowych niepokojów 

4.Filozofia baroku 

5.Barok w Polsce 

6. Filozofia baroku 

7. Sztuka baroku. 

Praca z podręcznikiem- materiały, wskazówki i 
zadania umieszczone w librusie.  

Język 
rosyjski 

 

Monika 

Borodzicz 
Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona 

na  platformie 

Zoom 

Messenger, 

Librus, mail 

Nasze aktywności, dni tygodnia 

Klasa I AC- poniedziałek  11/05 g.10.00-10.45 

Klasa I B- czwartek 14/05 g.11.00-11.45 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WvJbADKKgvk
https://www.youtube.com/watch?v=q7RpVaHSvgA
https://www.youtube.com/watch?v=n2xPxilDcN0


chemia 

 

Irena 

Czerepko 
 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

 

 

 

 

Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona 

na Zoomie 

 

 

 sms, librus, 

tel., email 

12 maja i 14 maja 

Temat: Bilansowanie równań reakcji utleniania – 

redukcji.(2 godz) 

1. ćwiczenia w ustalaniu współczynników w 
reakcjach redoks, 

2.reakcja dysproporcjonowania, 

3.szereg aktywności metali i przewidywanie reakcji  
różnych metali z wodą, kwasami i solami. 
 

Zadania i informacje dodatkowe zostaną 
zamieszczone w wiadomościach Librus 12.05.20 

 

13 maja 

Temat: Bilansowanie jonowych równań reakcji 
utleniania i redukcji.(1godz) 

 

Lekcja będzie prowadzona na platformie Zoom. 
 

 

Religia 

 

Leszek 

Talipski 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

FB, librus,  

email 

13. 05. 2020 r. 

Temat: Kultura chrześcijańska. (1g.) 
• Zaangażowania chrześcijan w tworzenie 

kultury.  

• Omówienie charakterystycznych cech i form 
kultury chrześcijańskiej. 

Religia 

 

Leszek 

Talipski 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

FB, librus,  

email 

13. 05. 2020 r. 

Temat: Apostolskie inicjatywy. (1g.) 

• Scharakteryzowanie wysiłków na rzecz jedności 
chrześcijan i wolności religijnej.  

• Wskazanie inicjatyw ekumenicznych 

podejmowanych w Kościele katolickim i innych 
Kościołach oraz wspólnotach chrześcijańskich. 

Informatyka 

 

Leszek 

Talipski 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

 

Praca zdalna z 

Epodręcznikie
m 

 

FB, librus,  

email 

13. 05. 2020 r. 

Temat: Własny film, czyli jak twórczo wykorzystać 
kamerę. (1g.) 

 

• podstawowe plany filmowe 

• oś filmowa 

• film poklatkowy 

• edytory do edycji filmu 

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

filmu/D6fJKS1Fn 

Historia 

 

Paweł 
Skibiński 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

 

Materiały i 
zadania w 

zadaniach 

domowych 

Librus 

 

Praca zdalna z 

Epodręcznikie

mesenger 

librus, email, 

zoom. 

12 maj 

Temat: Sztuka i architektura Średniowiecza 

• charakterystyka stylu romańskiego w 
architekturze i sztuce 

• charakterystyka stylu gotyckiego w 

architekturze i sztuce 

 

 

13 maj 

Temat: Temat: Polska piastowska 

• organizacja plemienna pierwszych Słowian 

• źródła do historii wczesnopiastowskiej 

• plemiona polskie (mapa) 

https://epodreczniki.pl/a/tworzenie-filmu/D6fJKS1Fn
https://epodreczniki.pl/a/tworzenie-filmu/D6fJKS1Fn


m 

 

Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona 

na Zoomie 

 

14 maj kartkówka z historii tematy 38 i 39 

 

 

 

Wiedza o 

społeczeńst
wie 

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. 

13 maj 

Temat: Sejm i Senat 

• proces ustawodawczy w Polsce 

 

13 maj kartkówka wos tematy 2,3,4 z rozdziału 3 

 

Język 
angielski 

Marta 

Małaszkie
wicz 

 

Materiały i 
zadania na 

platformie 

moodle 

 

 

 

 

FB – 

messenger 

(MyEnglishSlo)

, librus,  email 

 12 maja  

 

Temat: Umiejętności maturalne 

• Opis obrazka 

• kartkówka z użycia form przyszłych na plat-
formie moodle 

 

Informacje dotyczące lekcji online i kartkówki 
zostaną umieszczone w terminarzu dziennika Librus 

 

Język 
angielski 

Marta 

Małaszkie
wicz 

Materiały i 
zadania na 

platformie 

moodle 

 

FB – 

messenger 

(MyEnglishSlo)

, librus,  email 

14 maja  

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z gramatyki  
• użycie for i since w czasie Present Perfect 
• przysłówki 

 

Informacje dotyczące lekcji online zostaną 
umieszczone w terminarzu dziennika Librus 

 

j. angielski Anna 

Brańska 
Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona 

na Zoom, FB w 

grupie 

 

Materiały są 
umieszczone 

na platformie 

British Council, 

do której linki 

FB, msngr, tel., 

email 

Rozumienie czytania 

Słownictwo związane z nauką i techniką 

pisanie krótkich wypowiedzi 
 https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-

break/video-zone/black-holes 

 

rozumienie słuchania 

słownictwo związane z naukami ścisłymi i odkryciami 
wypowiedź pisemna, 
 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-

https://www.slo2bial.vot.pl/mod/resource/view.php?id=1617
https://www.slo2bial.vot.pl/mod/resource/view.php?id=1617
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/black-holes
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/black-holes
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/where-did-moon-come


bedą 
umieszczane 

na grupie na 

FB 

 

Materiały i 
zadania na 

grupie FB 

break/video-zone/where-did-moon-come 

 

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 

- Gramatyka – Quantifiers 

- Use of English – Indefinite pronouns: someone, 

anything, nowhere, everybody, none, etc. 

- (Passive voice) 

 

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

zgodnie z planem lekcji umieszczonym w dzienniku 

Librus) 

Matematyka 

 

Marzanna 

Gawryluk 
Materiały są 
umieszczone 

na platformie 

moodle  

 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

 

Materiały i 
zadania w 

zadaniach 

domowych 

Librus 

 

Materiały z 
Youtube 

 

Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona 

na FB w grupie 

klasy/na 

Zoomie 

 

FB, sms, librus, 

tel., email 

Temat: Rozwiązywanie równań kwadratowych (1 
godz.) 

• Wyznaczanie współczynników równania 
kwadratowego 

• Wyznaczanie wyróżnika trójmianu 
kwadratowego 

• Ustalanie ilości rozwiązań równana 
kwadratowego 

• Rozwiązywanie równań kwadratowych z 
wykorzystaniem wyróżnika 

Materiały i zadania oraz praca domowa zostaną 
przesłane na platformę Moodle oraz w dzienniku 
szkolnym. Lekcja będzie poprowadzona na 
platformie Zoom. 

 

Temat: Rysowanie wykresu równania kwadratowego 
y=ax2 (2 godz.) 

• Rysowanie wykresu 

• Wyznaczanie współrzędnych wierzchołka 

• Przesunięcie wykresu o wektor v=[p,q]  
• Wyznaczanie wykresu funkcji po 

przesunięciu 

• Odczytywanie własności funkcji z wykresu 

Materiały i zadania oraz praca domowa zostaną 
przesłane na platformę Moodle oraz w dzienniku 
szkolnym. Lekcja będzie poprowadzona na 
platformie Zoom. 

 

Temat: Wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej i 
kanonicznej  (1 godz) 

• Wzór funkcji kwadratowej 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/where-did-moon-come


• Punkt przecięcia z osią OY 

• Wyznaczanie współrzędnych wierzchołka 

• Położenie wykresu funkcji ze względu na 
współczynniki i trójmian kwaratowy 

Materiały i zadania oraz praca domowa zostaną 
przesłane na platformę Moodle oraz w dzienniku 
szkolnym. Lekcja będzie poprowadzona na 
platformie Zoom. 

 

Godzina 

wychowawc

za 

 

Marzanna 

Gawryluk 
Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona 

na FB w grupie 

klasy/na 

Zoomie 

 

FB, sms, librus, 

tel., email 

Temat: Co to jest samotność i jak z nią sobie poradzić 
(1 godz.) 

• Rozwiązywanie bieżących zadań 
wychowawczych  

• Zapoznanie uczniów z formami pomocy i 
ośrodkami doradztwa dla młodzieży 

Lekcja będzie poprowadzona na platformie Zoom. 
 

 

Język 
niemiecki 

 

Katarzyna 

Woźny 

 

Zajęcia online 
na platformie 

moodle przez 

BigBlueButton 

 

Materiały  na 
platformie 

moodle  

 

 

Librus, 

Messenger, 

Rozmowa 

telefoniczna 

12.05.2020 (wtorek, materiał na 2 lekcje ) 

 

Temat: Im Einkaufszentrum. 

 

• Reklamacja towaru 

• Kupowanie ubrań i butów 

• Czasownik z dopełnieniem w celowniku 

• Rady przy doborze garderoby 

 

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

 

Geografia M. 

Mikołajewi
cz 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

 

Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona 

na skypa 

 

 librus,  email, 

skype 

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału V i VI . 
Podręcznik str.95-150 .Karta pracy ucznia  str.76-

115. 

Biologia A. Cydzik Moodle- 

podręcznik i 
zadania do 

zrobienia 

Zoom- lekcja 

on-line 

Wiadomości 
Librus 

Messenger, tel. 

11.05.2020 r. g. 10.00 Zoom 1 godz 

Temat: Klasyfikowanie organizmów. 
• Zasady klasyfikacji biologicznej 

• Pokrewieństwo ewolucyjne organizmów 

• Grupy mono, para i polifiletyczne 

 

15.05.2020 r. g. 10.00 Zoom 2 godz 

Temat: Organizmy prokariotyczne- bakterie i 

archeowce. 

• Budowa bakterii 

• Czynności życiowe bakterii 
• Różnice między bakteriami a archeowcami 
• Znaczenie bakterii i archeowców 

 

 


