
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 1 b  w dniach 25.05 - 29.05.2020r. 

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 ) 

Plastyka 

 

Dorota 

Popławska 
 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus i na 

udostępniony
m portalu w 

sieci internet 

 

 

 

 

librus, email 25 maja  

Temat: Czy istnieje jeszcze sztuka realistyczna?  

( 1godz.) 

Cele: 

Uczeń:  
-odróżnia prace sztuki pop od dzieła realistycznych 

- Uczeń potrafi wyodrębnić charakterystyczne cechy 
sztuki współczesnego twórcy.  
- Zna pojęcie dyptyku. 
- Kształtuje umiejętność interpretacji obrazów. 
- Ćwiczy umiejętność krytycznego odbioru tekstów 
kultury. 

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

Plastyka 

 

Dorota 

Popławska 
 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus i na 

udostępniony
m portalu w 

sieci internet 

 

 

 

 

 

 

librus, email 25 maja  

Temat: Sztuka najbliżej nas ( 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; 

- rozpoznawać wybrane prace z dorobku innych 

narodów oraz opisywać ich funkcje i cechy; 

- zapoznawać się z twórczością polskich artystów 
współczesnych. 
Uczniowie mają udostępnione zadanie na padlecie: 
https://padlet.com/doraart/plastyka 

 
Geografia M.Mikołaje

wicz 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

librus, email , 

skype 

Temat: Gleby strefowe , śródstrefowe i 
niestrefowe. Podręcznik str.155-157.Karta pracy 

ucznia str.117-118 . Film dydaktyczny na 

YouTube ,,Typy genetyczne gleb ‘’ 35:45 – 

wersja rozszerzona . 
 

Język 
niemiecki 

 

Katarzyna 

Woźny 

 

Zajęcia online 
na platformie 

moodle przez 

BigBlueButton 

 

Godz. 10:00-

10:45 

 

Materiały  na 
platformie 

moodle  

 

 

Librus, 

Messenger, 

Rozmowa 

telefoniczna 

26.05.2020 (wtorek, materiał na 2 lekcje ) 
 

Temat: Echte Freunde. 

 

• Cechy charakteru 

• Rzeczowniki odprzymiotnikowe 

• Opis koleżanki/ kolegi 
 

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

 

Historia 

 

Paweł 
Skibiński 

 

Materiały i 
zadania w 

mesenger 

librus, email, 

zoom. 

26 maj 

Temat: Kryzys i odbudowa Państwa piastów 

• Wojny Bolesława Chrobrego 

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


wiadomościac
h Librus 

 

Materiały i 
zadania w 

zadaniach 

domowych 

Librus 

 

Praca zdalna z 

Epodręcznikie
m 

 

Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona 

na Zoomie 

 

 

• Kryzys monarchii piastowskiej w XI w 

• sytuacja międzynarodowa państwa 
polskiego i sytuacja wewnętrzna – panowanie 

Mieszka II 

• Kryzys państwowości polskiej 
 

 

 

27 maj 

Temat:  Kryzys i odbudowa Państwa piastów 

• Panowanie Kazimierza Odnowiciela 

(1034-1058) 

• reformy Kazimierza Odnowiciela 

• Panowanie Bolesława Śmiałego (1058-

1079) 

 

 

Wiedza o 

społeczeństw
ie 

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. 

27 maj 

Temat: Władza wykonawcza – Rząd 

• W jaki sposób jest powoływany rząd 

• skład Rady Ministrów 

• Pozycja i zadania rządu 

• rząd mniejszościowy 

• procedury zmiany rządu 

• odpowiedzialność polityczna rządu 

• administracja rządowa 

• kompetencje i zadania wojewody 

• czym jest służba cywilna 

 

 

 

Język 
angielski 

Marta 

Małaszkie
wicz 

 

Materiały i 
zadania na 

platformie 

moodle 

Lekcje online 

BigBlueButton 

 

 

 

 

FB – 

messenger 

(MyEnglishSlo)

, librus,  email 

 26 maja  

 

Temat: Listening and reading practice  

• ćwiczenie z rozumienia ze słuchu 

• ćwiczenia rozumienia tekstu pisanego 

 

Zadania do pracy zdalnej w domu są 
umieszczone na platformie moodle 

 

Poprawa testu z czasów przyszłych odbędzie się 
25 maja na platformie moodle (info w 

terminarzu dziennika Librus) 

 
Język Marta Materiały i FB – 28 maja  



angielski Małaszkie
wicz 

zadania na 

platformie 

moodle 

Lekcje online 

BigBlueButton 

 

messenger 

(MyEnglishSlo)

, librus,  email 

 

Temat: Mini matura 

• ćwiczenie umiejętności maturalnych w 
zadaniach typu maturalnego z zakresu 

materiału gramatyczno – leksykalnego z 

rozdziału 3.  
 

Zadania do lekcji online zostaną umieszczone na 
platformie moodle 

 

Informacje dotyczące lekcji online są 
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 

- Passive voice 

- Focus Review 7 

- Tłumaczenie zdań w ramach powtórzenia 
‘Consumer society’ 
- Czytanie „The High Street” 

 

(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 

 

Lekcja online- 

na zoomie  

 

 

 

Librus, 

email,tel, sms, 

25 maja 

Temat: Poezja Daniela Naborowskiego 

–poezja dworska i metafizyczna 

-  przemijanie i ulotność życia 

–analiza wybranych tekstów z podręcznika 

 

Zajęcia online na zoomie (godz.12)  

 

26maja 

Temat: Poezja dworska Jana Andrzeja 

Morsztyna. 

- marinistyczny charakter twórczości Morsztyna 

 –analiza wybranych tekstów 

- pojęcia i terminy: marinizm, konceptyzm,    
koncept 

Lekcja online na zoomie ( link podany w 

terminarzu). 

Należy mieć podręcznik – praca z tekstem 

(wybór utworów Morsztyna) 
 

29 maja  

Temat: Barok w poezji współczesnej. 

- S.Grochowiak” Dla zakochanych to samo 



staranie”- analiza i interpretacja 

- inspiracja barokowym konceptem 

- portret kochanków 

- porównanie doświadczenia miłości i śmierci 

-ćwiczenia umiejętności – interpretacja tekstu 

Materiały, wskazówki i zadania umieszczone w 
librusie  

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: Wzór funkcji kwadratowej w postaci 
iloczynowej (2 godz.) 

• Wyznaczanie współczynników równania 
kwadratowego 

• 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. 

 

Temat: Funkcja kwadratowa - podsumowanie  (2 

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 

wychowawcz

a 

 

Marzanna 

Gawryluk 
Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona 

na FB w grupie 

klasy/na 

Zoomie 

 

FB, sms, librus, 

tel., email 

Temat: Frekwencja na zającach – jak sobie z tym 

poradzić (1 godz.) 
• Rozwiązywanie bieżących zadań 

wychowawczych  

• Zapoznanie uczniów z formami 
profilaktyki antyrakowej 

Lekcja będzie poprowadzona na platformie 
Zoom. 

chemia 

 

Irena 

Czerepko 
 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościac

 sms, librus, 

tel., email 

26 maja  klasa 1b 

27 maja 

29maja 

Temat: Rozwiązywanie zadań dotyczących 



h Librus 

 

Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona 

na Zoomie 

 

 

ogniw galwanicznych. (3godz) 

1.zapisywanie schematów ogniw, reakcji 
chemicznych zachodzących w ogniwach. 
2.przewidywanie kierunku przebiegu reakcji 

redoks. 

Materiały i zadania zostaną zamieszczone w 
wiadomościach Librus 26.05.20 

Lekcja  27.05.20 będzie prowadzona na 
platformie Zoom. 

Biologia Agnieszka 

Cydzik 
Moodle 

Zoom 

FB, sms, librus, 

tel., email 

25.05.2020 r. godz. 10.00 Zoom 

Temat: Rozmnażanie się protistów. 
• Typy zapłodnienia 

• Sposoby rozmnażania 

• Przemiana faz jądrowych 

• Wybrane cykle rozwojowe. 

 

29.05.2020 r. godz. 10.00 Zoom 

Temat: Znaczenie protistów  w przyrodzie i 
życiu człowieka. 

• Choroby człowieka wywoływane przez 
protisty. 

• Znaczenie protistów w przyrodzie 

• Znaczenie protistów jako źródła cennych 
składników. 

29.05.2020 r. 

Temat: Utrwalenie wiadomości o protistach. 
Moodle 

Informatyka Leszek 

Talipski 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

librus Temat: Klatki do komputera, czyli jak 

transmitować strumieniowo 

- funkcje podstawowych elementów kamery  
- program VNC, odtwarzanie za jego pomocą 
plików wideo 

- funkcję najważniejszych elementów kamery 
lub aparatu fotograficznego 

- sposoby kopiowania plików wideo z kamery 

lub aparatu do komputera 

  
Religia Leszek 

Talipski 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościac
h Librus 

librus Temat: Praca zawodowa powołaniem 

Formy zaangażowania w apostolstwo świeckich. 
Zagadnienia z zakresu etyki pracy.  

Wartość pracy w wymiarze indywidualnym, 
społecznym, religijnym.  
Temat: „Przebacz nam nasze winy” Mt 6, 12 

- Dokonanie aktualizacji faktów związanych z 
wybranymi postaciami Starego i Nowego 

Testamentu.  

- Wyjaśnienie pojęć : fanatyzm religijny, 
obojętność religijna. 

 


