
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 1 a  w dniach 04.05. – 08.05.2020r. 

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 ) 

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 

Zoomie 

 

 

messenger, 

sms,  librus, 

tel., email 

7 maja 

Temat 1: Proporcjonalność prosta i odwrotna- 

rozwiązywanie zadań (45min)- lekcja on-line. 

 

• wspólne rozwiązywanie zadań dotyczących 
proporcjonalności prostej i proporcjonalności 
odwrotnej 

•przypomnienie jakie są  różnice między 
wielkościami wprost proporcjonalnymi  
a wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi  

Temat 2: Powtórzenie- dział Funkcje. (45min) 

- uczniowie rozwiązują test powtórzeniowy 

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

 

8 maja 

Temat: Równania kwadratowe w najprostszej 
postaci. (2x45 min) 

 

• pojęcie równania kwadratowego  
• rozwiązywanie równań kwadratowych postaci:  𝑎𝑥2 + 𝑐 = 0 (𝑎 ≠ 0)  𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 = 0 (𝑎 ≠ 0)  
 

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

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 

04.05 

Temat: „Hamlet” Szekspira – wprowadzenie do 

analizy 

             utworu 

 

1. Czas i miejsce akcji 

2. Bohaterowie 

3. Problematyka tekstu 

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

 

04.05. 

Temat: Charakterystyka Hamleta 

 

– kreacja tytułowego bohatera 

– relacje Hamleta z innymi bohaterami 

dramatu 

– stosunek Hamleta do samego siebie 

– tragizm Hamleta 

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



Przypomnienie o konieczności przeczytania 
„Hamleta” 

 

08.05. 

Temat: „Być albo nie być”... - problematyka życia i 
              śmierci w „Hamlecie” 

 

Praca z tekstem. Kontekst filozoficzny. 

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

 

08.05. 

Temat: Różne oblicza zemsty w „Hamlecie” 

 

Praca z tekstem. 

Bohaterowie pragnący zemsty 

Powody i sposoby dokonywania zemsty 

 

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

 

 

 

Biologia  

 

Katarzyna 

Woźny 

 

Materiały  na 
platformie 

moodle 

 

Prezentacja 

video na 

kanale 

YouTube 

 

Librus, 

Messenger, 

Rozmowa 

telefoniczna 

04.05.2020 (poniedziałek) 
 

Temat: Cykl komórkowy. 
 

• Fazy cyklu komórkowego. 
• Znaczenie procesu replikacji DNA 

• Zmiany ilości DNA, w poszczególnych fazach 
cyklu komórkowego 

 

 

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

 

Godzina 

wychowawcz

a 

 

Marta 

 Busko 

Materiały są 
umieszczone 

na Platformie 

Moodle 

 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h 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 

hasło: 4VSyNH 

 

 

 

 5 maj (wtorek) 

Temat: Wolontariat: definicja, sposoby realizacji, 

własne doświadczenia 

– omówienie pojęcia wolontariatu jako 
świadomej i bezpłatnej pracy na rzecz innych 

– odróżnienie wolontariatu od zwykłej 
pomocy świadczonej osobom bliskim 

– wartości, które czerpie z pracy sam 
wolontariusz 

– przykłady działań wolontariackich 

– dzielenie się własnymi doświadczeniami 
 

Szczegółowe omówienie tematu oraz inne bieżące 
informacje  zostaną wysłane do każdego ucznia w 
dniu 04.05 (poniedziałek) przez Librus. 
Odpowiedzi/informacje zwrotne – OBOWIĄZKOWE  
DLA KAŻDEGO UCZNIA proszę wysyłać do 5 maja. 
 

 

Język 
 

Katarzyna 

 

 

 

Librus, 

05.05.2020 (wtorek, materiał na 2 lekcje)  
 

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


niemiecki Woźny Materiały  na 
platformie 

moodle  

 

Prezentacja 

video na 

kanale 

YouTube 

Messenger, 

Rozmowa 

telefoniczna 

Temat: Mein Zimmer ist cool. 

 

• Wyrażenia i słownictwo związane 
mieszkaniem 

• Kolory 

• Przyimki miejsca 

• Ćwiczenia ze słuchu 

 

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

WF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta  
Bartoszuk 

 

internet 

 

 

 

 

 

Librus 

(wiadomości, 
email ,sms) 

04.05.2020 klasa 1 a 

Temat: Trening na górne partie mm. 
Rozgrzewka 

Aero Box 

Ćwiczenia rozluźniające 

Centrum Sportowca.pl/YouTub 

(Ćwiczenia do wykonania w domu lub w terenie 
naturalnym) 

08.05.2020 klasa 1 a  

Temat: Intensywny trening całego ciała 

Rozgrzewka 

Idealna Sylwetka 

Rozluźnienie 

Centrum Sportowca.pl/You Tube 

(Ćwiczenia do wykonania w terenie naturalnym lub 
w domu ) 

 

Informatyka 

 

Leszek 

Talipski 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

 

Praca zdalna z 

Epodręcznikie
m 

FB, librus,  

email 

6. 05. 2020 r. 

Temat: Tego tu nie było, czyli poprawiamy 

rzeczywistość na fotografiach. (1g.) 

 

• przykłady zastosowania warstw w edycji grafiki 
• narzędzi należy użyć do montażu zdjęć 

• wklejania fragmentu zdjęcia za pośrednictwem 
warstw 

• stosowanie warstwy do montażu zdjęcia 

• posługiwanie się warstwami podczas montażu 
zdjęcia 

https://epodreczniki.pl/a/obrobka-cyfrowa-zdjec-w-

warstwach/DAyEeTpoZ 

Religia 

 

Leszek 

Talipski 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

FB, librus,  

email 

6. 05. 2020 r. 

Temat: Maryja – Matka, która wszystko rozumie. 
(1g.) 

 

• Dlaczego chrześcijanin może zawierzyć Maryi 
życie swoje i innych. Uzasadnienie. 

Religia 

 

Leszek 

Talipski 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

FB, librus,  

email 

6. 05. 2020 r. 

Temat: W poszukiwaniu jedności. (1g.) 
 

• Scharakteryzowanie wysiłków na rzecz jedności 
chrześcijan i wolności religijnej. Wskazanie 
inicjatyw ekumenicznych podejmowanych w 

Kościele katolickim i innych Kościołach oraz 
wspólnotach chrześcijańskich. 

https://epodreczniki.pl/a/obrobka-cyfrowa-zdjec-w-warstwach/DAyEeTpoZ
https://epodreczniki.pl/a/obrobka-cyfrowa-zdjec-w-warstwach/DAyEeTpoZ


 

Język 
angielski 

Marta 

Małaszkie
wicz 

 

Materiały i 
zadania na 

platformie 

moodle 

 

 

 

 

FB – 

messenger 

(MyEnglishSlo)

, librus,  email 

5 maja  

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z gramatyki  
• wyrażanie przyszłości (Present Continuous, be 

going to, Future Simple) 

 

Informacje dotyczące lekcji online zostaną 
umieszczone w terminarzu dziennika Librus 

 

Sprawdzenie umiejętności użycia form przyszłych 
odbędzie się 12 maja w formie testu online  
 

Język 
angielski 

Marta 

Małaszkie
wicz 

Materiały i 
zadania na 

platformie 

moodle 

 

FB – 

messenger 

(MyEnglishSlo)

, librus,  email 

7 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 

 

Język 
angielski 

 

Wioletta 

Czyżewska 
 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

 

Praca zdalna z 

e-

podręcznikiem 

 

Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona 

na Zoomie 

Librus,, email - Powtórzenie wiadomości „Just the job” 

- Słownictwo Consumer society 

- Gramatyka The Passive 

- Czytanie The  Brains Behind Amazon.com 

 

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

zgodnie z planem lekcji umieszczonym w dzienniku 

Librus) 

 

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. 

 

5 maj 

Temat: Polska piastowska 

• organizacja plemienna pierwszych słowian 

• źródła do historii wczesnopiastowskiej 
• plemiona polskie (mapa) 

• początki dynastii piastów 

 

lekcja na zoom 

 

6 maj 

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu 4 – historia 

powszechna tematy z podręcznika od 20 – 27 

sprawdzian na platformie moodle 

przeniesiony z 29 kwietnia 

7 kwietnia 

 Temat: Powstanie państwa polskiego: 
• plemiona polskie (mapa) 

• początki panowania Mieszka I 
• rozwój terytorialny państwa Mieszka I 
• przyczyny i skutki chrztu Polski 

• dagome iudex 



• organizacja państwa za czasów Mieszka 

lekcja na zoom 

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. 

23 kwietnia 

Temat: Mniejszości narodowe i etniczne 

• pojęcie mniejszości narodowej i etnicznej wg 
ustawy 

• język regionalny 

• charakterystyka mniejszości narodowych i 
etnicznych 

• przydział referatów – informacja na moodle 

• polityka państwa względem mniejszości 

chemia 

 

Irena 

Czerepko 
 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

 

 

 

sms, librus, 

tel., email 

04 maja 

Temat : Mol i liczba Avogadra. (1 godz) 

 

1. pojęcie chemicznego mola i liczby Avogadra 

2.obliczenia związane z pojęciem mol i liczba 
Avogadra 

3.stosowanie zapisu wykładniczego do wyrażania 
liczb. 

 

Zadania do wykonania i wskazówki dotyczące 
obliczeń zamieszczone zostaną 04.05.20  w 
wiadomościach Librus 

 

Fizyka 

 

Mariusz 

Kruszewski 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

FB, sms, librus, 

tel., email 

4 maja 

Temat: Przemiany energii mechanicznej. (1g.) 

Formy energii, przmiany energii. 

 

Język 
rosyjski 

 

Monika 

Borodzicz 
Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona 

na  platformie 

Zoom 

 

Messenger, 

Librus, mail 

Ćwiczenia z zaimkami dzierżawczymi. Pytania: Czyj? 
Czyja? Czyje? Czyje? 

Klasa I AC- poniedziałek  4/05 g.10.00-10.45 

Klasa I B- czwartek 7/05 g.11.00-11.45 

 

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: Powtórzenie wiadomości z zakresu ,, 
Litosfera . Procesy zewnętrzne “  
Podręcznik str.117-150.Karta pracy ucznia str.112-

115. 



 


