
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 1 a  w dniach 01.06. - 05. 06.2020r. 
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 
 

 

Paweł 
Skibiński 

 

 

Materiały i 
zadania w 
wiadomośc
iach Librus 

 

Materiały i 
zadania w 
zadaniach 
domowych 
Librus, 
moodle 

 

Praca 
zdalna z 
Epodręczni
kiem 

 

Lekcja na 
żywo on-

line 
prowadzon
a na 
Zoomie 

 

mesenger 
librus, email, 
zoom. 

 

02 czerwca 

Temat: Polska dzielnicowa – przemiany 
polityczne i zagrożenie zewnętrzne 

• Wojny między synami 
Krzywoustego i wygnanie Władysława 

• złamanie zasady senioratu i zjazd 
w łęczycy 

• państwo Henryków Śląskich 

• zagrożenie brandenburskie i 
mongolskie 

• problem Prus i sprowadzenie 
zakonu krzyżackiego 

• zjazd w Gąsawie 

lekcja na zoom 

 

03 czerwca 

Temat: Społeczeństwo, gospodarka i 
kultura Polski dzielnicowej 
• lokacja miast i wsi na prawie 
niemieckim (magdeburskie i lubeckie) 
• wielokulturowość Polskich 

• kształtowanie się stanów 

• kultura Polski dzielnicowej 
lekcja na zoom 

 

04 czerwca 

 Temat: Monarchia piastowska do 1138 
roku – sprawdzian wiadomości 
 

 

Wiedza o 
społeczeńst
wie 

Paweł 
Skibiński 

 

Materiały i 
zadania w 
wiadomościa
ch Librus 

 

Materiały i 
zadania w 
zadaniach 
domowych 
Librus 

 

Praca zdalna 
z 
Epodręczniki
em 

 

Lekcja na 
żywo on-line 
prowadzona 
na Zoomie 

 

 

mesenger 
librus, email, 
zoom. 

03 czerwca 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu 
4 Naród i mniejszości narodowe 

 



Plastyka 

 

Dorota 
Popławska 

 

Materiały i 
zadania w 
wiadomościa
ch Librus i na 
udostępniony
m portalu w 
sieci internet 
 

 

 

librus, email 1 czerwiec  
Temat: jakie dzieła są pop.?  
( 1godz.) 
Cele: 
Uczeń:  
-odróżnia prace sztuki pop od dzieła 
realistycznych 

- Uczeń potrafi wyodrębnić 
charakterystyczne cechy sztuki pop.  
- zna głównych przedstawicieli sztuki 
pop. 
- Kształtuje umiejętność interpretacji 
obrazów. 
 

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

Plastyka 

 

Dorota 
Popławska 

 

Materiały i 
zadania w 
wiadomościa
ch Librus i na 
udostępniony
m portalu w 
sieci internet 
 

 

 

 

 

 

librus, email 1 czerwiec 

Temat: Jakie możliwości twórcze kryją 
się w nowych mediach? ( 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; 
-- zna nowe możliwości plastyczne 
twórców nowych mediów; 
- zapoznawać się z twórczością polskich 
artystów współczesnych zwłaszcza 
stosujących środki audiowizualne. 
Uczniowie mają udostępnione zadanie na 
padlecie: 
https://padlet.com/doraart/plastyka 

 

 

Język 
polski 

Anna 
Michałowsk
a 

Materiały są 
umieszczone 
na platformie 
moodle 

 

 

 

Materiały i 
zadania w 
zadaniach 
domowych 
Librus 

 

Praca zdalna 
z 
Epodręczniki
em 

 

 

 

 

FB, librus, 
email 

01.05.20 

Temat: Poezja dworska Jana Andrzeja 
Morsztyna 

 

– marinistyczny charakter 
twórczości Morsztyna 

– analiza wybr. tekstów 

– pojęcia i terminy 

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

03.05.20 

Temat: Barok w poezji współczesnej – S. 
Grochowiak***[Dla zakochanych to 
samo staranie...] 
 

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


– inspiracja barokowym konceptem 

 

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

05.05.20 

Temat: Sarmaty portret własny - 
„Pamiętniki” Jana Chryzostoma Paska ( 2 
godz) 
 

praca z podręcznikiem 

– cechy kultury sarmackiej – 
materiał filmowy na platformie moodle 

 

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

Godzina 
wychowaw
cza 

 

Marta 

 Busko 

Materiały i 
zadania w 
wiadomościa
ch Librus 

 

 

1. Librus 

2. Platforma 
Moodle 

kurs- 
Psychologia 

3.tel. 511 184 
807 

4. e-mail: 
marta_busko
@o2.pl 
5. Zoom.us 

ID 459-824-

9822 

 

 

 2 czerwiec (wtorek) 
Temat: Podsumowanie II semestru nauki. 
Ocena z zachowania – autodiagnoza 
ucznia. 
 

   Szczegółowe informacje   zostaną 
wysłane  do każdego ucznia w dniu 
01.06.2020 (poniedziałek) przez Librus. 
Odpowiedzi/informacje zwrotne – 
OBOWIĄZKOWE  DLA KAŻDEGO 
UCZNIA proszę wysyłać do 2 czerwca. 

 

Język 
angielski 

Marta 
Małaszkiewi
cz 

 

Materiały i 
zadania na 
platformie 
moodle 

Lekcje online 
BigBlueButto
n 

 

 

 

 

FB – 
messenger 
(MyEnglishSl
o), librus,  
email 

 2 czerwca  
 

Temat: Mini matura 

• ćwiczenie umiejętności 
maturalnych w zadaniach typu 
maturalnego z zakresu materiału 
gramatyczno – leksykalnego z 
rozdziału 2.  

 

Zadania do lekcji online zostaną 
umieszczone na platformie moodle 

 

Informacje dotyczące lekcji online są 
umieszczone w terminarzu dziennika 
Librus 

Język 
angielski 

Marta 
Małaszkiewi
cz 

Materiały i 
zadania na 
platformie 
moodle 

Lekcje online 
BigBlueButto
n 

 

FB – 
messenger 
(MyEnglishSl
o), librus,  
email 

4 czerwiec  
 

Temat: Reading and listening practice.  
 

• ćwiczenie z rozumienia ze słuchu 

• ćwiczenia rozumienia tekstu 
pisanego 

mailto:marta_busko@o2.pl
mailto:marta_busko@o2.pl


 

Zadania do pracy zdalnej w domu 
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 – Well-being 

- Gramatyka – Past Perfect 
- Czytanie „The Tower that Sucks in 
Smog and Spits out Clean Air” 

 

(Terminy zajęć online są umieszczone w 
dzienniku Librus – Terminarz; terminy 
wysyłania materiałów- zgodnie z planem 
lekcji umieszczonym w dzienniku 
Librus) 
  

 

Biologia  
 

Katarzyna 
Woźny 

 

 

 

Materiały  na 
platformie 
moodle 

 

 

 

Zajęcia online 
na platformie 
moodle przez 
BigBlueButto
n 

 

 

Librus, 
Messenger, 
Rozmowa 
telefoniczna 

01.06.2020 (poniedziałek),  
 

Temat: Kierunki przemian 
metabolicznych. 
 

 

• Definicja metabolizmu 

• Anabolizm i katabolizm 

• Budowa i funkcje ATP 

• Pojęcia: szlak metaboliczny i cykl 
metaboliczny 

 

Język 
rosyjski 
 

Monika 
Borodzicz 

Lekcja na 
żywo on-line 
prowadzona 
na  platformie 
Zoom 

 

 

Messenger, 
Librus, mail 

Ćwiczenia w czytaniu i tłumaczeniu 
tekstów 

Klasa I AC- poniedziałek  1/06 g.10.00-

10.45 

Klasa I B- czwartek  4/06 g.11.00-11.45 

 

 

Język 
niemiecki 

 

Katarzyna 
Woźny 

 

 

Materiały  na 
platformie 
moodle  
 

 

Zajęcia online 
na platformie 
moodle przez 
BigBlueButto
n 

 

 

 

Librus, 
Messenger, 
 

 

Rozmowa 
telefoniczna 

 

02.06.2020 (wtorek, materiał na 2 lekcje)  
 

 

 

Temat: Wie ist das Wetter?- ciąg dalszy 

• Pogoda i zjawiska atmosferyczne 

• Opisywanie pogody 

• Pory roku i ich zjawiska 
pogodowe 

• Miesiące 

 

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

WF Elżbieta   Librus 01.06.2020 klasa 1 a, b, c,  f, g  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WF 

 

 

 

Bartoszuk internet 
 

 

 

 

 

(wiadomości) 
 

Temat:Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 
Gry i zabawy w terenie naturalnym. 
Quiz o tematyce sportowej(dla 
chętnych )* 

* na ocenę 

Podaj wynik ostatniego meczu Jagiellonii 
Białystok 

 

 

04.06.2020 klasa 1 c f g,  
Temat :Ćwiczenia poprawiające ogólną 
sprawność fizyczną. 
Ścieżka zdrowia w terenie naturalnym. 
 

 

05.06.2020 klasa 1 a b f g 

Temat: Trening kształtujący mięśnie 
całego ciała. 
Biegi średnie i długie. Umiejętność 
rozłożenia wysiłku w czasie biegu na 
dłuższych odcinkach. 

 

chemia 

Irena 
Czerepko 

 

Materiały i 
zadania w 
wiadomościa
ch Librus 

 

 

 

 

 sms, librus, 
tel., email 

01 czerwca klasa 1a i 1c 

Temat : Wzór empiryczny i rzeczywisty 
związku chemicznego. (1godz) 
1.Ustalanie wzoru związku na podstawie 
stosunku masowego pierwiastków. 
2.Ustalanie wzoru związku na podstawie 
składu procentowego pierwiastków. 
3.Ustalanie wzoru rzeczywistego na 
podstawie masy molowej związku 
chemicznego. 
 

Zadania do wykonania z terminem 
oddania zostaną zamieszczone 01.06 w 
wiadomościach Librus 

Matematyk
a 

 

Marzena 
Mużyło 

Materiały są 
umieszczone 
na platformie 
moodle  
 

 

Praca zdalna 
z 
Epodręczniki
em 

 

Lekcja na 
żywo on-line 
prowadzona 
na FB w 
grupie 
klasy/na 
Zoomie 

 

 

messenger, 
sms,  librus, 
tel., email 

4 czerwca 

Temat: Wzór funkcji kwadratowej w 
postaci iloczynowej. (2x45min) 
 

Uczeń potrafi: 
• obliczać miejsca zerowe funkcji 
kwadratowej  
• określać liczbę miejsc zerowych funkcji 
kwadratowej w zależności od wartości 
wyróżnika  
• odczytywać miejsca zerowe funkcji 
kwadratowej podanej wzorem w postaci 
iloczynowym  
• zapisywać wzór funkcji kwadratowej, 
znając jej miejsca zerowe oraz punkt 
należący do jej wykresu 

• zapisywać wzór funkcji kwadratowej 
spełniającej dane warunki 
 

Cała lekcja, łącznie z filmami, będzie 



umieszczona na platformie moodle. 
 

5 czerwca 

Temat: Funkcja kwadratowa – 
podsumowanie. (2x45min). 
 

Uczeń potrafi: 
Tak, jak we wcześniejszych tematach 
działu Funkcja kwadratowa i dodatkowo: 
• sprawdzać, czy wierzchołek paraboli 
należy do podanego przedziału 
domkniętego  
• wyznaczyć wartość największą 
(najmniejszą) funkcji kwadratowej 
zapisanej wzorem w postaci ogólnej, 
kanonicznej i iloczynowej w podanym 
przedziale 

 

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

geografia M. 
Mikołajewic
z 

Materiały i 
zadania w 
wiadomościa
ch Librus 

 

Lekcja na 
żywo on-line 
prowadzona 
na skypa 

 

librus, email , 
skype 

Temat: Szata roślinna na Ziemi . 
Podręcznik str. 158-162. Karta pracy 
ucznia str. 120-121. 

Informatyk
a 

Leszek 
Talipski 

Materiały i 
zadania w 
wiadomościa
ch Librus 

librus Temat: Nie wszystko jest takie oczywiste, 
czyli jak działa Internet 
‒ w sieciach komputerowych 

‒ rola adresów w sieciach lokalnych i 
Internecie 

‒ określenie parametrów połączenia 
sieciowego za pomocą polecenia tracert 
uruchomionego w Wierszu poleceń 

‒ uruchamianie i stosowanie programu 
do śledzenia połączeń z serwerem 
wybranej strony WWW 

‒ różnice pomiędzy adresem IP a 
adresem symbolicznym  

‒ rola DNS-ów w globalnej sieci  
Religia Leszek 

Talipski 
Materiały i 
zadania w 
wiadomościa
ch Librus 

librus Temat: W poszukiwaniu pojednania 

• Grzech antysemityzmu i uprzedzeń 
rasowych.  

• Przeszkody na drodze do pojednania 
z drugim człowiekiem, między 
narodami i religiami. 

Temat: „Nie dopuść, abyśmy ulegli 
pokusie” Mt 6, 13 – wierność wybranym 
wartościom 

• Istota pokus szatańskich, sposoby 
ochrony i możliwości walki z nimi.  

Przesłania wypływającego z wezwania 



Nie wódź nas na pokuszenie. 
 


