
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 1 b  w dniach 01.06. - 05. 06.2020r.. 
Przedmiot Imię i 

nazwisko 
nauczycie

la 

Formy pracy 
zdalnej z 
uczniem 

Sposób 
kontaktu z 
nauczyciele

m 

Informacja od nauczyciela ( zakres 
materiału do realizacji w danym tygodniu, 

terminy zajęć, terminy wysłania 
materiałów ) 

Historia 
 

Paweł 
Skibiński 

 

Materiały i 
zadania w 
wiadomościach 
Librus 

 

Materiały i 
zadania w 
zadaniach 
domowych 
Librus 

 

Praca zdalna z 
Epodręcznikiem 

 

Lekcja na żywo 
on-line 
prowadzona na 
Zoomie 

 

 

mesenger 
librus, email, 
zoom. 

02 czerwca 

Temat: Kryzys i odbudowa Państwa piastów 

• Konflikt  Bolesława Krzywoustego z 
bratem 

• wojna Bolesława z cesarzem 
Henrykiem 

• Chrystianizacja Pomorza 

• testament Bolesława krzywoustego 

 

 

 

03 czerwca 

Temat: Organizacja państwa 
wczesnopiastowskiego 

• Drużyna książęca 

• dwór monarszy i urzędy dworskie 

• prawo rycerskie 

• organizacja grodowa 

• ustrój prawa książęcego 

• gospodarka wiejska, handel i pieniądz 

 

 

Wiedza o 
społeczeńst
wie 

Paweł 
Skibiński 

 

Materiały i 
zadania w 
wiadomościach 
Librus 

 

Materiały i 
zadania w 
zadaniach 
domowych 
Librus 

moodle 

 

Praca zdalna z 
Epodręcznikiem 

 

Lekcja na żywo 
on-line 
prowadzona na 
Zoomie 

 

 

mesenger 
librus, email, 
zoom. 

03 czerwca 

Temat: Władza sądownicza oraz Organy 
kontroli i ochrony państwa 

• Zasady funkcjonowania prawa w Polsce 

• Sądy powszechne – charakterystyka 

• sądy specjalne – charakterystyka 

• Sąd najwyższy charakterystyka, zadania 
i jego funkcjonowanie 

• Trybunał Konstytucyjny 

• Organy kontroli i ochrony państwa 

• NIK 

• IPN 

• RPO 

• UOKIK 

• Policja i prokuratura 

 

Język 
polski  
 

Elżbieta 
Miezio  

 

Materiały i 
zadania w 
wiadomościach 
Librus 

 

 

Praca zdalna z 
Epodręcznikiem 

 

Lekcja online- 
na zoomie  

Librus, 
email,tel, 
sms, 

1 czerwca 

Temat: William Shakespeare – najsłynniejszy 
dramaturg w dziejach ludzkości. Geneza 
tragedii „Romeo i Julia”. 
 

Test ze znajomości lektury „ Romeo i Julia” 

 

Zajęcia online na zoomie (godz.12)  
 

2 czerwca 



 

 

 

Temat: Miłość poza grób… Romeo i Julia – 
najsłynniejsi kochankowie świata.  
Lekcja na zoomie – godz.12 

 

https://epodreczniki.pl/a/william-shakespeare---

najslynniejszy-dramaturg-w-dziejach-

ludzkosci/DQfrxMfzQ 

 

5 czerwca 

Temat: „Romeo i Julia” W. Szekspira jako 
arcydzieło sztuki dramatopisarskiej. Język 
wyznań miłosnych bohaterów.  
- geneza utworu 

- tragizm w dramacie 

- kreacja bohaterów 

- sposób budowania nastroju 

- kompozycja dramatu 

- język bohaterów 

 

Materiały, wskazówki i zadania umieszczone w 
librusie  

 

Język 
angielski 

Marta 
Małaszkie
wicz 

 

Materiały i 
zadania na 
platformie 
moodle 

Lekcje online 
BigBlueButton 

 

 

 

 

FB – 
messenger 
(MyEnglishS
lo), 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 
Małaszkie
wicz 

Materiały i 
zadania na 
platformie 
moodle 

Lekcje online 
BigBlueButton 

 

FB – 
messenger 
(MyEnglishS
lo), librus,  
email 

4 czerwiec  
 

Temat: Reading and listening practice.  
 

• ćwiczenie z rozumienia ze słuchu 

• ćwiczenia rozumienia tekstu pisanego 

 

Zadania do pracy zdalnej w domu zostaną 
umieszczone na platformie moodle 

 

Język 
angielski 
 

Wioletta 
Czyżewsk
a 

Materiały i 
zadania w 
wiadomościach 
Librus 

 

Wordwall 
 

Praca zdalna z 
e-

podręcznikiem 

 

Lekcja na żywo 
on-line 

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) 
  

https://epodreczniki.pl/a/william-shakespeare---najslynniejszy-dramaturg-w-dziejach-ludzkosci/DQfrxMfzQ
https://epodreczniki.pl/a/william-shakespeare---najslynniejszy-dramaturg-w-dziejach-ludzkosci/DQfrxMfzQ
https://epodreczniki.pl/a/william-shakespeare---najslynniejszy-dramaturg-w-dziejach-ludzkosci/DQfrxMfzQ


prowadzona na 
Zoomie 

 

 

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 

 

Zajęcia online 
na platformie 
moodle przez 
BigBlueButton 

 

 

Materiały  na 
platformie 
moodle  
 

 

Librus, 
Messenger, 
Rozmowa 
telefoniczna 

02.06.2020 (wtorek, materiał na 2 lekcje ) 
 

Temat: Meine beste Freundin. 
 

• Cechy charakteru i wyglądu 

• Opis koleżanki/ kolegi 
• Przymiotnik w formie orzecznika 

 

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

 

Matematyk
a 

 

Marzanna 
Gawryluk 

Materiały są 
umieszczone na 
platformie 
moodle  
 

Materiały i 
zadania w 
wiadomościach 
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: Nierówności kwadratowe (3 godz.) 
• Rozwiązywanie równań i nierówności 

kwadratowych z wykorzystaniem 
wyróżnika 

• Szkicowanie wykresu funkcji 
kwadratowej danej wzorem 

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

Temat: Sprawdzian z funkcji kwadratowej (1 
godz.) 

• Szkicowanie wykresu funkcji zadanej 
wzorem 

• Interpretacja współczynników 

• Wzór funkcji kwadratowej, postać 
ogólna, kanoniczna i iloczynowa 

• Punkt przecięcia z osią OY 

• Wyznaczanie współrzędnych 
wierzchołka 

• Położenie wykresu funkcji ze względu 
na współczynniki i trójmian 
kwadratowy 

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

Godzina 
wychowaw
cza 

 

Marzanna 
Gawryluk 

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

 

FB, sms, 
librus, tel., 
email 

Temat: Jak rzucić palenie? (1 godz.) 
• Rozwiązywanie bieżących zadań 

wychowawczych  
• Zapoznanie uczniów z formami 

profilaktyki antynikotynowej 
Lekcja będzie poprowadzona na platformie 



Zoom. 
 

WF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WF 

 

 

 

Elżbieta  
Bartoszuk 

 

internet 
 

 

 

 

 

Librus 
(wiadomości) 
 

01.06.2020 klasa 1 a, b, c,  f, g  
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 
wiadomościach 
Librus 

 

 

 

sms, librus, 
tel., email 

02 czerwca 

03 czerwca 

04 czerwca klasa 1b 

Temat: Korozja i ochrona przed korozją. 
(3godz) 
1. rodzaje korozji- chemiczna i 
elektrochemiczna 

2.reakcje utleniania i redukcji zachodzące na 
powierzchni stali. 
3.czynniki przyspieszające korozję. 
4.sposoby ochrony żelaza przed korozją. 
 

Zadania do wykonania z terminem 
zamieszczone zostaną w wiadomościach 
Librusa 02.06.20 

 

geografia M. 
Mikołajew
icz 

Materiały i 
zadania w 
wiadomościach 
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. 

biologia A. Cydzik 
Materiały są 
umieszczone na 
platformie 
moodle  
Lekcja na żywo 
on-line 
prowadzona na  
platformie 
Zoom 

FB, sms, 
librus, tel., 
email 

01.06.2020 godz. 10.00 Zoom 

Temat: Grzyby- heterotroficzne beztkankowce. 
• Budowa i czynności życiowe grzybów. 

 

05.06.2020 Moodle 

Temat: Cykle rozwojowe grzybów. 
Temat: Znaczenie grzybów w przyrodzie i 
życiu człowieka. 



 

 

Plastyka 

 

Dorota 
Popławska 

 

Materiały i 
zadania w 
wiadomościach 
Librus i na 
udostępnionym 
portalu w sieci 
internet 
 

 

 

 

librus, email 1czerwca 2020 r. 
Temat: Jakie możliwości twórcze kryją się w 
nowych mediach? (2godz.) 
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 

 

Informatyk
a 

Leszek 
Talipski 

Materiały i 
zadania w 
wiadomościach 
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 
wiadomościach 
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. 

 

https://padlet.com/doraart/plastyka

