
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 1b 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 ) 

WF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta  
Bartoszuk 

 

internet 

 

 

 

 

 

Librus 

(wiadomości, 
email ,sms) 

04.05.2020 klasa 1 b  

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 b  

Temat: Intensywny trening całego ciała 

Rozgrzewka 

Idealna Sylwetka 

Rozluźnienie 

Centrum Sportowca.pl/You Tube 

(Ćwiczenia do wykonania w terenie naturalnym lub 

w domu ) 

 

 

Język 
niemiecki 

 

Katarzyna 

Woźny 

 

Zajęcia online 
na platformie 

moodle przez 

BigBlueButton 

 

Materiały  na 
platformie 

moodle  

 

 

Librus, 

Messenger, 

Rozmowa 

telefoniczna 

05.05.2020 (wtorek, materiał na 2 lekcje ) 
 

Temat: Kleider machen Leute. 

 

• Części garderoby 

• Kupowanie ubrania 

• Wyrażanie opinii na temat wyglądu 

• Rady przy doborze garderoby 

 

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

 

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. 

Język 
rosyjski 

 

Monika 

Borodzicz 
Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona 

na  platformie 

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 



Zoom 

 

 

 

Informatyka 

 

Leszek 

Talipski 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

 

Praca zdalna z 

Epodręcznikie
m 

 

FB, librus,  

email 

7. 05. 2020 r. 

Temat: Szturmowiec w chmurze, czyli poprawiamy 

zdjęcia w edytorze grafiki rastrowej. (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. 

 

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 

 

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

- Słownictwo Consumer society 

- Gramatyka The Passive 

- Czytanie The  Brains Behind Amazon.com 

 

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


Praca zdalna z 

e-

podręcznikiem 

 

Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona 

na Zoomie 

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

zgodnie z planem lekcji umieszczonym w dzienniku 

Librus) 

 

Język polski  
 

Elżbieta 
Miezio  

Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

 

 

Praca zdalna z 

Epodręcznikie
m 

 

 

 

Librus, 

email,tel, sms, 

4 maja 

Temat: Demoniczna Lady M.  

 

- Rola Lady Makbet w dramacie 

- Charakterystyka bohaterki (cechy jej charakteru) 

- Zestawienie wizerunku bohaterki ze znanymi       

portretami kobiet w literaturze 

Karta pracy ( Lady Makbet – femme fatale)-  praca 

domowa zadana uczniom   

 

5 maja  

Temat:  Czy Lady Makbet jest bohaterką tragiczną? 

 

- Lady Makbet jako archetyp kobiety-zbrodniarki 

- Lady Makbet –kobieta pozbawiona sumienia czy    

postać tragiczna? - zbieranie argumentów za i 
przeciw  

Rozprawka na temat : „ Czy Lady Makbet jest 
bohaterką tragiczną? Czas do 10.o5 (praca dla 
chętnych) 
 

8 maja  

Temat: Siostry Rządzące Losem – świat irracjonalny 
w utworze. 

- rola czarownic w budowaniu napięcia w dramacie 

- elementy świata irracjonalnego  i ich funkcja 

- okoliczności spotkania czarownic 

Karta pracy (załącznik w Librusie)- „ Tajemnice 
czarnej magii” 

Historia 

 

Paweł 
Skibiński 

 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

 

Materiały i 
zadania w 

zadaniach 

domowych 

Librus 

 

mesenger 

librus, email, 

zoom. 

5 maj 

Temat: Kultura umysłowa wieków średnich 

• uniwersalizm średniowiecza 

• filozofia w średniowieczu 

• różne oblicza kultury (dworska, rycerska, 
plebejska) 

• rozwój szkolnictwa 

• literatura i piśmiennictwo 

 

lekcja na zoom 

 

6 maj 



Praca zdalna z 

Epodręcznikie
m 

 

Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona 

na Zoomie 

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu 4 – historia 

powszechna tematy z podręcznika od 20 – 27 

sprawdzian na platformie moodle 

przeniesiony z 29 kwietnia 

 

 

Wiedza o 

społeczeńst
wie 

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. 

6 maj 

Temat: Sejm i Senat 

• Rola sejmu i senatu 

• Wybory do sejmu i senatu 

• organizacja i funkcjonowanie sejmu 

• rodzaje większości w sejmie 

• funkcje sejmu 

• organy sejmu 

• Zgromadzenie 

• proces ustawodawczy w Polsce 

chemia 

 

Irena 

Czerepko 

 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

 

Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona 

na Zoomie 

 

 

 sms, librus, 

tel., email 

05 maja klasa 1 b 

Temat: Zmiana stopni utlenienia pierwiastków w 
reakcjach chemicznych (1godz) c.d. 

 

-stosowanie poznanych pojęć w podanych reakcjach 
chemicznych, 

- przykłady reakcji redoks w przyrodzie i życiu 
codziennym 

Zadania do wykonania z terminem zamieszczone 

zostaną  05.05 20 w wiadomościach Librus 

 

06 maja i 07 maja 

Temat: Bilansowanie równań reakcji utleniania i 
redukcji (2 godz) 

 

-ustalanie współczynników  stech. w równaniach  
reakcji redoks metodą bilansu elektronowego 

 

Lekcja  06 maja prowadzona na żywo,on-line na 

Zoomie. 

 

Zadania do wykonania z terminem zamieszczone 

zostaną 06.05 .20 w wiadomośćiach Librus 

Biologia Agnieszka 

Cydzik 

Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzone 

na Zoomie 

Platforma e-

mesenger 

librus, email, 

zoom. 

4 maja 2020 r. godz. 10.05 Zoom 

Temat: Wiroidy i priony- swoiste czynniki infekcyjne. 

• Budowa wiroidów i prionów. 
• Choroby powodowane przez wiroidy i 

priony. 



learningowa 

Moodle 

Lekcja na Zoomie, można wejść przez terminarz 
w librusie 

Materiały do pobrania na Moodlu (podręcznik i 
zadania) 

 

8 maja 2020 r. godz. 10.00 Zoom 

Temat: Utrwalenie i sprawdzenie wiadomości o 
bezkomórkowych czynnikach zakaźnych. (2 godz) 

• Wykonywanie zadań pod kierunkiem 

nauczyciela. 

• Kartkówka z 2 ostatnich lekcji w formie testu 
na platformie Moodle. 

Fizyka 

 

Mariusz 

Kruszewski 
Materiały i 
zadania w 

zadaniach 

domowych 

Librus 

 

FB, sms, librus, 

tel., email 

4 maja (zgodnie z rozkładem zajęć) 
Temat: Ruch po okręgu i grawitacja – praca klasowa. 

Test online 

 

 

Matematyka 

 

Marzanna 

Gawryluk 

Materiały są 
umieszczone 

na platformie 

moodle  

 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h 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: Powtórzenie wiadomości (1 godz.) 
• Określenie funkcji, jej własności  
• Czytanie wykresów funkcji (monotoniczność, 

wartość najmniejsza i największa, miejsce 
zerowe i punkt przecięcia z osią OY, wartość 
dodatnia i wartość ujemna funkcji) 

• Funkcja liniowa, wykres i jej własności 
• Współczynnik kierunkowy funkcji liniowej a 

monotoniczność funkcji 
• Wykresy funkcji równoległych i 

prostopadłych 

• Proporcjonalność prosta i odwrotna 

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

 

Temat: Sprawdzian wiadomości (1 godz.) 
Materiały zostaną przesłane na platformę Moodle  
 

Temat: Równania kwadratowe w najprostszej 
postaci (1 godz) 

• Określenie równania kwadratowego  
• Rozwiązywanie równań kwadratowych z 

wykorzystaniem wzorów skróconego 
mnożenia, wyrzucania czynnika przed 
nawias. 

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

 

Temat: Wyróżnik trójmianu kwadratowego  (1 godz) 

• Wyznaczanie wyróżnika trójmianu 
kwadratowego 

• Ustalanie ilości rozwiązań równana 
kwadratowego 

• Rozwiązywanie równań kwadratowych z 



wykorzystaniem wyróżnika 

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

 

Godzina 

wychowawc

za 

 

Marzanna 

Gawryluk 
Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona 

na FB w grupie 

klasy/na 

Zoomie 

 

FB, sms, librus, 

tel., email 

Temat: Co to jest samotność i jak z nią sobie poradzić 
(1 godz.) 

• Rozwiązywanie bieżących zadań 
wychowawczych  

• Zapoznanie uczniów z formami pomocy i 
ośrodkami doradztwa dla młodzieży 

Lekcja będzie poprowadzona na platformie Zoom. 
 

     

 


