
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klas 1a 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 Anna 

Michałows
ka 

Materiały są 
umieszczone 

na platformie 

moodle 

 

 

 

Materiały i 
zadania w 

zadaniach 

domowych 

Librus 

 

Praca zdalna z 

Epodręcznikie
m 

 

 

 

 

FB, librus, 

email 

 

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) 

 

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” 

 

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) 

 

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) 

 

 

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


 

Język 
niemiecki 

 

Katarzyna 

Woźny 

 

 

Materiały  na 
platformie 

moodle  

 

Prezentacja 

video na 

kanale 

YouTube 

 

Librus, 

Messenger, 

Rozmowa 

telefoniczna 

12.05.2020 (wtorek, materiał na 2 lekcje)  
 

Temat: Wo stehen die Möbel? 

 

• przyimki miejsca z celownikiem 

• opis pokoju 

 

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

 

Biologia  

 

Katarzyna 

Woźny 

 

Materiały  na 
platformie 

moodle 

 

Prezentacja 

video na 

kanale 

YouTube 

 

Librus, 

Messenger, 

Rozmowa 

telefoniczna 

11.05.2020 (poniedziałek) 
 

Temat: Znaczenie mitozy, mejozy i apoptozy. 

 

• Czym jest mitoza i mejoza? Znaczenie. 

• Mejoza a rozmnażanie płciowe. 
• Apoptoza, czyli śmierć komórek. 

 

 

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

 

chemia 

 

Irena 

Czerepko 

 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librys 

 

 

sms, librus, 

tel., email 

11 maja 

Temat:Masa cząsteczkowa i masa molowa związku 
chemicznego. (1godz) 

- pojęcie masa cząsteczkowa i masa molowa 
związku, 
-obliczanie masy cząsteczkowej i masy molowej 
zawiązku , 
-przeliczanie moli na  gramy i odwrotnie. 

 

Zadania  i  informacje dodatkowe zostaną 
zamieszczone w wiadomościach Librus 11.05.20 

 

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

FB, librus,  

email 

13. 05. 2020 r. 

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

 

• podstawowe plany filmowe 

• oś filmowa 



m • 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, moodle 

 

Praca zdalna z 

Epodręcznikie
m 

 

Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona 

na Zoomie 

 

mesenger 

librus, email, 

zoom. 

 

12 maj 

Temat: Państwo Bolesława Chrobrego 

• okoliczności przejęcia władzy 

• św. Wojciech i jego misja 

• zjazd gnieźnieński 
 

lekcja na zoom 

 

13 maj 

Temat: Państwo Bolesława Chrobrego 

• Wojny Bolesława Chrobrego 

 

lekcja na zoom 

 

14 maj 

 Temat: Analiza tekstów źródłowych 

• materiał ćwiczeniowy na platformie moodle 

 

 

Wiedza o 

społeczeńst
wie 

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. 

14 maj 

Temat: Postawy wobec narodu. Postawy wobec 

mniejszości i cudzoziemców 

• charakterystyka postaw wobec narodów 

• jak widzimy mniejszości narodowe i etniczne 
– dyskusja na zoom.us 

• prawo polskie wobec mniejszości 
• kartkówka z tematów 1,2,3 rozdział 4 na 
platformie moodle 

 

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 

FB – 

messenger 

14 maja  

 

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


platformie 

moodle 

 

(MyEnglishSlo)

, librus,  email 

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 

 

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) 

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 
bedą 
umieszczane 

na grupie na 

FB 

 

Materiały i 
zadania na 

grupie FB 

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-

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

 

Godzina 

wychowawc

za 

 

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: 

 12 maj (wtorek) 

Temat: Monitoring pracy zdalnej uczniów 

– omówienie realizacji dotychczasowej formy 
nauki 

– bieżące sprawy indywidualne i  dotyczące 
grupy 

 

Spotkanie online odbędzie się 12 maja o godz. 13.00 
na platformie Zoom.us 

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


 

 

 

marta_busko

@o2.pl 

5. Zoom.us 

ID 459-824-

9822 

 

 

 

Bezpośredni link: 

https://us02web.zoom.us/j/4598249822 

Zdarzenie ujęte w terminarzu Librus. 

Przypomnienie – wiadomość Librus wysłana dzień 
wcześniej. 

Proszę o obecność każdego ucznia. 

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. 

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 

14 maja 

Temat 1: Test- Funkcje. (45min) 

 

• uczniowie rozwiązują test na platformie moodle 

Temat 2: Wyróżnik równania kwadratowego. 
Rozwiązywanie równań cz.1 (45 min) 

• wzór na wyróżnik równania kwadratowego  
• wzory na rozwiązania równania kwadratowego  
• zależność pomiędzy wartością wyróżnika równania 
kwadratowego a liczbą jego rozwiązań  

• rozwiązywanie równań postaci: 
 (𝑝𝑥 + 𝑞)2 = 𝑟, (𝑝 ≠ 0)  
• przekształcanie  równań kwadratowych 

 z postaci ogólnej do postaci: (𝑝𝑥 + 𝑞)2 = 𝑟,(𝑝 ≠ 0) 
Cała lekcja, łącznie z filmami, będzie umieszczona na 
platformie moodle. 

 

15 maja 

Temat 1: Omówienie testu funkcje – lekcja online 

(45 min) 

Temat 2: Wyróżnik równania kwadratowego. 
Rozwiązywanie równań cz.2 (45 min) 

• określanie liczby rozwiązań równania na podstawie 

wartości wyróżnika  

mailto:marta_busko@o2.pl
mailto:marta_busko@o2.pl
https://us02web.zoom.us/j/4598249822


• rozwiązywanie równań kwadratowych 

z zastosowaniem wzorów na rozwiązania równania 
kwadratowego  

• przekształcanie złożone równań kwadratowych do 

postaci: 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 (𝑎 ≠ 0) 
Cała lekcja, łącznie z filmami, będzie umieszczona na 
platformie moodle. 

 


