
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 1 G w dniach 11.05. - 15. 05.2020r. 

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 ) 

Historia 

 

Katarzyna 

Ambrożko 
Lekcja na 

żywo on-line 

prowadzona 

na Zoomie 

 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościa
ch 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: Polski Październik. 
 

1. Problemy władzy komunistycznej 

2. Zmiany w PZPR po śmierci Bolesława 
Bieruta w 1956r.: 

a) puławianie 

b)natolińczycy 

3. Poznański czerwiec 28-30.06,1956r. 

4.Polski Październik – początki rządów 
Władysława Gomułki  
 

Praca domowa 

 kraty pracy s. 78-79 ( zrobione karty pracy 

uczniowie wysyłają na maila 
katarzyna.ambrozko1@gmail.com) 

język polski 
 

Joanna 

Kalko 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościa
ch Librus 

 

Materiały i 
zadania w 

zadaniach 

domowych 

Librus 

 

Lekcja na 

żywo on-line 

prowadzona 

na Zoomie 

ID 321 697 

4609 

Hasło 5N6iAJ 
 

librus, email 2 godziny lekcyjne 

12 maja 1G + 13 maja 1F 

Temat: Kryzys światopoglądowy Jana 
Kochanowskiego w „Trenach”.  
                           (lekcja online) 

 

- tren jako gatunek 

- starożytne nurty filozoficzne (powtórzenie – 

proszę przygotować wiadomości z lekcji o 
filozofii starożytnej) 
- filozofia życiowa Jana Kochanowskiego 

- kryzys światopoglądowy 

 

2 godziny lekcyjne 

14 maja 1 G + 15 maja 1F 

 

Temat: Andrzej Frycz Modrzewski „O 
poprawie Rzeczpospolitej 

                           (lekcja online) 

- sytuacja polityczna i społeczna Polski  
- Informacja o działalności A. F. 
Modrzewskiego 

- analiza i interpretacja rozprawy „O poprawie 
Rzeczpospolitej” (fragmenty) 



Informatyka 

 

Leszek 

Talipski 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościa
ch Librus 

 

Praca zdalna 

z 

Epodręczniki
em 

FB, librus,  email 14. 05. 2020 r. 

Temat: Tworzenie ciekawych prezentacji. (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 

WF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godz.wych. 

 

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) 
14.05 2020 klasa 1 c f g  

Temat :Trening odchudzający 

Rozgrzewka 

Turbo Spalanie 

Ćwiczenia rozluźniające 

Centrum Sportowca.pl / You  Tube 

(Ćwiczenia do wykonania) 
 

14.05.2020 klasa 1 g 

Konsultacje telefoniczne 

 

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) 
 

 

 

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


Religia 

 

Leszek 

Talipski 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościa
ch Librus 

 

FB, librus,  email 11. 05. 2020 r. 

Temat: Doskonałość chrześcijańska nowy styl 
życia (1g.) 
• Cnoty kardynalne.  

• Wezwania: Świętymi bądźcie, bo Ja 
jestem święty w kontekście do siebie i 
bliźnich.  

• Działania służące  rozwijaniu świętości i 
doskonałości chrześcijańskiej. 

Religia 

 

Leszek 

Talipski 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościa
ch Librus 

 

FB, librus,  email 11. 05. 2020 r. 

Temat: Misja wspólnoty Chrystusowych 
uczniów (1g.) 

 

• Chrystus kontynuuje dzieło zbawcze 
poprzez swoje Mistyczne Ciało - Kościół.  

• Wymienienie w nawiązaniu do tekstu św. 
Pawła elementów - członków Mistycznego 
Ciała Chrystusowego. 

chemia Irena 

Czerepko 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościa
ch Librus 

Sms, librus,tel, 

email 

11 maja klasa 1f i 1g 

13 maja klasa 1d i 1 e 

Temat:Rodzaje opakowań. (1godz) 
-przykłady opakowań stosowanych w życiu 
codziennym, 

-wady i zalety opakowań stosowanych w życiu  
codziennym, 

- czym są tworzywa biodegradowalne, 
-zagospodarowywanie odpadów pochodzących 
z różnych opakowań. 
 

Zadania do wykonania zostaną zamieszczone w 
wiadomościach Librus 11.05.20 

Wiedza o 

społeczeństwie 

Katarzyna 

Ambrożko 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościa
ch Librus 

Messenger, librus Temat: Łamanie praw człowieka. 
 

1. Przyczyny łamania praw człowieka na 
świecie: 
a) ekonomiczne 

b) kulturowe 

c)prawne 

d) polityczne 

2. Międzynarodowe prawo humanitarne 
konfliktów zbrojnych: 
a) konwencja genewska 12.08.1949r. 

3. Łamanie praw kobiet na świecie 

4. Łamanie praw dziecka 

5. Problem uchodźców 

6. Łamanie praw człowieka w Europie: 
a) nacjonalizm 

b) szowinizm 

c) rasizm 

d) antysemityzm 

e) ksenofobia 

7. Dopuszczalne ograniczenia praw człowieka 

 

Na platformie moodle zostawiam do 

uzupełnienia kartę pracy pt. Przyczyny i 
przejawy łamania praw człowieka na świecie.  
Za wykonaną samodzielnie pracę wystawię 
ocenę. 
Proszę w zeszycie wyjaśnić pojęcia 



wymienione w punkcie 6. 

  

Język angielski Marta 

Małaszkiew
icz 

Materiały i 
zadania na 

platformie 

moodle 

FB – messenger 

(MyEnglishSlo), 

librus,  email 

12 maja  

 

Sprawdzian z działu 6  (tryby warunkowe, wish 
/ if only) na platformie moodle 

 

Informacje dotyczące sprawdzianu zostaną 
umieszczone w terminarzu dziennika Librus 

 

Język angielski Marta 

Małaszkiew
icz 

Materiały i 
zadania na 

platformie 

moodle 

FB – messenger 

(MyEnglishSlo), 

librus,  email 

13 maja  

 

Temat: Mowa zależna – zdania twierdzące. 
(unit 7.2) 

 

• Relacjonowanie zdań 

• stosowanie następstwa czasów w 
mowie zależnej 

 

Informacje dotyczące lekcji online zostaną 
umieszczone w terminarzu dziennika Librus 

 

Prezentacja gramatyki i informacje dotyczące 
poszczególnych ćwiczeń z podręczników z 
objaśnieniami zostaną umieszczone na 
platformie moodle 

 

Język angielski Marta 

Małaszkiew
icz 

Materiały i 
zadania na 

platformie 

moodle 

FB – messenger 

(MyEnglishSlo), 

librus,  email 

14 maja   

 

Temat: Mowa zależna  - ćwiczenia 

 

Informacje dotyczące lekcji online zostaną 
umieszczone w terminarzu dziennika Librus 

 

Informacje dotyczące poszczególnych ćwiczeń 
zostaną umieszczone na platformie moodle 

Język angielski 
 

Wioletta 

Czyżewska 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościa
ch Librus 

 

Wordwall 

 

Praca zdalna 

z e-

podręcznikie
m 

 

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 

 

Marzena 

Mużyło 

Materiały są 
umieszczone 

na platformie 

moodle  

 

 

messenger, sms,  

librus, tel., email 

11 maja 

Temat: Omówienie testu- dział 7. (45min)  
Lekcja online 

 

13 maja 

Temat: Dziedzina funkcji liczbowej. Ćwiczenia. 



Praca zdalna 

z 

Epodręczniki
em 

 

Lekcja na 

żywo on-line 

prowadzona 

na FB w 

grupie 

klasy/na 

Zoomie 

 

 

(2x45min) 

 

Uczeń potrafi: 
• wyznaczyć dziedzinę  funkcji liczbowej 
 

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

 

15 maja 

Temat: Zbiór wartości funkcji liczbowej.  
Ćwiczenia dotyczące dziedziny i zbioru 

wartości funkcji (2x45min) 
 

Uczeń potrafi: 
• określić zbiór wartości funkcji (proste 
przykłady); 
• określić na podstawie wykresu funkcji: 
dziedzinę, zbiór wartości 
 

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

 

Język 
niemiecki 

Katarzyna 

Woźny 

 

Zajęcia 
online na 

platformie 

moodle 

przez 

BigBlueButt

on 

 

 

 

Librus, 

Messenger, 

Rozmowa 

telefoniczna 

12.05.2020 (wtorek; materiał na 2 lekcje) 
 

Temat: Ich kaufe im Bekleidungsgeschäft. 
 

• Dialogi w sklepie odzieżowym 

 

 

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

 

 

 

Język 
niemiecki 

 

 

Katarzyna 

Woźny 

 

 

 

 

Materiały 
umieszczone 

na platformie 

moodle 

 

Zajęcia 
online na 

moodlach 

BBB 

 

 

 

Librus, 

Messenger, 

Rozmowa 

telefoniczna 

 

 

14.05.2020 (czwartek) 

 

Temat: Auf dem Markt.  

 

• Czasownik modalny müssen 

• Zalety i wady supermarketów 

• Zakupy na bazarze 

 

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

 

 

Biologia 

 

Katarzyna 

Woźny 

 

Materiały  na 
platformie 

moodle 

 

Prezentacja 

multimedialn

a 

 

Librus, 

Messenger, 

Rozmowa 

telefoniczna 

15.05.2020 (piątek) 
 

Temat: Sposoby ochrony przyrody. 

 

·  Cele ochrony przyrody 

·  Ochrona indywidualna, gatunkowa i 
obszarowa 

·  Ochrona bierna i czynna 

·  Ochrona ścisła i częściowa 

·  Restytucje i reintrodukcje gatunków 

·  Torfowiska i ich ochrona 

 

Termin wysyłania zadań jest określony w 



module „zadanie do zrobienia” 

 

Podstawy 

przedsiębiorcz
ości 
 

Małgorzata 

Bogusłowic
z 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościa
ch Librus 

 

 

 

Kontakt:  

malgorzata.bo@

wp.pl 

Fb Małgorzata 
Bogusłowicz 

Librus poczta 

14  maja 

Temat: Bezrobocie (1 godz.) 

• Pojęcie i pomiar bezrobocia 

• Rodzaje bezrobocia 

• Przyczyny i skutki bezrobocia 

• Metody walki z bezrobociem 

• Bezrobocie w Polsce i UE 

Dla lepszego zrozumienia: 

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

MU&t=47s 

https://www.youtube.com/watch?v=Le_sr7M-

DFQ 

temat w podręczniku str. 203-208 

14 maja 

Temat: Prawa i obowiązki pracownika i 
pracodawcy (1 godz.) 

• Prawa i obowiązki pracownika 

• Prawa i obowiązki pracodawcy 

• Ochrona prawna pracowników 

Temat w podręczniku na str. 198-199. 

Dla lepszego zrozumienia-najnowsze dane 

https://www.youtube.com/watch?v=STyQotz4X

dE 

https://www.youtube.com/watch?v=TI4S2Yrl5

LI 

ZADANIE DO WYKONANIA ZAPISANE W 

LIBRUSIE - CV 

Język rosyjski 
 

Monika 

Borodzicz 

Lekcja na 

żywo on-line 

prowadzona 

na  

platformie 

Zoom 

 

 

Messenger, 

Librus, mail 

Wygląd zewnętrzny - wprowadzenie 

Klasa I DE- środa 13/05 g.14.00-14.45 

Klasa I FG- czwartek 14/05 g.12.00-12.45 

 

Geografia M. 

Mikołajewi
cz 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościa
ch Librus 

 

Lekcja na 

żywo on-line 

prowadzona 

na skypa 

 

 librus,  email, 

skype 

Temat: Zakłócenia równowagi w środowisku 
przyrodniczym. Podręcznik str.158-162. Zeszyt 

pracy ucznia str. 56-57 ( dla chętnych ) 
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