
Tygodniowy plan pracy zdalnej dla klasy 1 E  w dniach 1.06. –5.06.2020r. 

Przedmiot Imię i 
nazwisko 

nauczyciel

a 

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 ) 

WOK 

 

Elżbieta 
Miezio  

 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościach 
Librus 

 

 

 

 

 

Librus, 

email,tel, 

sms, 

 5 czerwca  

Temat:  Gatunkowość w telewizji.   

- Realizm telewizyjny. 

-Telewizja publiczna i komercyjna. 

-Telewizja stara i nowa. 

-Gatunki tv. 

Praca z podręcznikiem (s.185 -196) 

materiały, wskazówki i zadania umieszczone w 
librusie.  

Historia 

 

Katarzyna 

Ambrożko 
Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona na 

Zoomie 

 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościach 
Librus 

 

odesłanie kart 
pracy na maila 

nauczyciela 

 

 

 

Messenger, 

zoom, e -

mail, 

librus   

Lekcja on – line: 

wtorek , godzina 9.00 – kl. Id 

wtorek , godzina 11.00 – kl. Ie 

środa . godzina 9.00 – kl. If 

środa, godzina 11.00 – kl. Ig 

 

Link do lekcji na zoomie uczniowie dostają na 
messengerze 

 

Temat: Mała stabilizacja. 
 

1. Rządy Gomułki 
2. Polityka zagraniczna  PRL 

3. Konflikt władza z Kościołem Katolickim 

4. Powstanie opozycji 

5. Wydarzenie marca 1968r. 

6. Wydarzenia na Wybrzeżu 1970r. 
 

Praca domowa  

Karty pracy s. 94-95 

 

Wiedza o 

społeczeńst
wie 

Katarzyna 

Ambrożko 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościach 
Librus 

Messenger, 

librus 

Temat: System edukacji w Polsce. 

 

1. Charakterystyka polskiego systemu edukacji 

2. Zadania MEN i samorządów 

3. Zadania szkoły 

4. Prawa i obowiązki uczniów 

5. Konsekwencje łamania prawa w szkole 

6. Postępowanie w sytuacji złamania praw ucznia 

Język 
angielski 

Marta 

Małaszkie
wicz 

Materiały i 
zadania na 

platformie 

moodle 

Lekcje online 

BigBlueButton 

FB – 

messenger 

FB 

(MyEnglishSl

o), librus,  

email 

2 czerwca  

 

Temat: How to write an article? 

 

• stosowanie przymiotników i przysłówków 
stopnia 

• recenzowanie wydarzenia w formie artykułu  



 

Informacje dotyczące lekcji online na platformie 
moodle są umieszczone w terminarzu dziennika Librus 

 

Prezentacja tematu, informacje dotyczące 
poszczególnych ćwiczeń z podręcznika oraz zadania do 
lekcji zostaną umieszczone na platformie moodle 

 

 

Język 
angielski 

Marta 

Małaszkie
wicz 

Materiały i 
zadania na 

platformie 

moodle 

Lekcje online 

BigBlueButton 

FB – 

messenger 

(MyEnglishSl

o), librus,  

email 

3 czerwiec   

 

Temat: Writing an article reviewing an event 

 

Piszemy artykuł recenzujący wybrane wydarzenie. 
 

Temat pracy zostanie umieszczony na platformie 

moodle   

 

Język 
angielski 

Marta 

Małaszkie
wicz 

Materiały i 
zadania na 

platformie 

moodle 

Lekcje online 

BigBlueButton 

FB – 

messenger 

(MyEnglishSl

o), librus,  

email 

4 czerwiec  

 

Temat: Ćwiczenie umiejętności słuchania 

 

•  identyfikowanie szczegółowych informacji w 
usłyszanej wypowiedzi, 

• określanie głównych myśli usłyszanych wypo-
wiedzi, 

• związki wyrazowe  
 

Zadania do ćwiczeń ze słuchania oraz nagrania zostaną 
umieszczone na platformie moodle 

 

Język 
angielski 

 

Wioletta 

Czyżewska 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościach 
Librus 

 

Wordwall 

 

Praca zdalna z 

e-

podręcznikiem 

 

Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona na 

Zoomie 

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) 

  

Język 
rosyjski 

 

Monika 

Borodzicz 
Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona na  

platformie 

Zoom 

 

 

Messenger, 

Librus, mail 

Ćwiczenia z czytania i tłumaczenia tekstów 

Klasa I DE- środa 3/06 g.14.00-14.45 

Klasa I FG- czwartek 4/06 g.12.00-12.45 

 

Język 
niemiecki 

Katarzyna 

Woźny 
 

Zajęcia online 
na platformie 

Librus, 

Messenger, 

Rozmowa 

02.06.2020 (wtorek; materiał na 2 lekcje) 
 

Temat: Wiederholung- Sportarten. 



moodle przez 

BigBlueButton 

 

 

 

telefoniczna  

• Rozmowa sterowana na temat aktywności 
fizycznej, znaczenia sportu w życiu młodzieży 

• Zalety wykonywania aktywności fizycznej 
 

 

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

 

 

 

Język 
niemiecki 

 

 

Katarzyna 

Woźny 

 

Materiały 
umieszczone na 

platformie 

moodle 

 

 

 

 

 

Librus, 

Messenger, 

Rozmowa 

telefoniczna 

 

 

04.06.2020 (czwartek) 

 

Temat: Quiz nt Sport 

 

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

 

 

Biologia 

 

Katarzyna 

Woźny 

 

Materiały  na 
platformie 

moodle 

 

 

 

 

 

Librus, 

Messenger, 

Rozmowa 

telefoniczna 

05.06.2020 (piątek) 
 

Temat: Powtórzenie materiału 

 

• Powtórzenie materiału z zakresu ochrony 
przyrody. 

 

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

 

chemia Irena 

Czerepko 
Materiały i 
zadania w 

wiadomościach 
Librus 

Librus, 

email,sms 

01 czerwca klasa 1f i1g 

03 czerwca klasa 1d i1e 

Temat: Uzupełnienie wiadomości z działu: 
Żywność.(1godz). 
Uczniowie pracują nad tematem, który nie został  
omówiony w marcu, w wyniku ogłoszenia pandemii. 
Informacje dodatkowe zostaną zamieszczone w 

wiadomościach Librus 01.06.20 

 

Matematyka 

 

Marzena 

Mużyło 
Materiały są 
umieszczone na 

platformie 

moodle  

 

 

Praca zdalna z 

Epodręcznikiem 

 

Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona na 

FB w grupie 

klasy/na Zoomie 

 

 

messenger, 

sms,  librus, 

tel., email 

1 czerwca 

Temat: Kartkówka- on-line. 

Odczytywanie własności funkcji z wykresu. 
 

Kartkówka zostanie przeprowadzona na zoom. 
Klasa 1E – godz.9-11 

Klasa 1G – godz. 12-13.30 

Uczniowie będą łączyć się w grupach 3-osobowych i 

odczytywać własności z wykresu wyświetlonego na 

ekranie. 

 

3 czerwca 

Temat: Szkicowanie wykresów funkcji o zadanych 
własnościach. 
Lekcja on-line (2x40min) 

 

Wspólne rozwiązywanie zadań ze zbioru. 



Praca domowa umieszczona na platformie moodle. 

 

5 czerwca 

Temat: Zastosowanie wykresów funkcji do 

rozwiązywania równań i nierówności. (2x45min) 
 

Uczeń potrafi stosować poznane wykresy funkcji do 
rozwiązywania równań i nierówności. 
 

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

 

Wychowanie  

fizyczne 

 

Łukasz 
Siemion 

 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościach 

Librus 

 

 

Linki do stron 

internetowych 

 

librus,  

email,fb 

2 czerwca 

Temat: Ćwiczenia gimnastyczne. (1g.) 
Cel: 

-kształtowanie prawidłowej postawy i harmonijnego 
rozwoju fizycznego człowieka 

-rozwijanie układu ruchowego człowieka 

-rozwijanie układu nerwowego człowieka 

 

4 czerwca 

Temat: Kształtowanie gibkości. (1g.) 
Cel: 

-zwiększenie ruchomości w stawach 

-zmniejszenie ryzyka wystąpienia kontuzji 
 

5 czerwca 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. (1g.) 
Cel: 

-wzmocnienie siły mięśni 
-poprawa kondycji i sprawności fizycznej 
-spalanie kalorii 

-przyspieszenie metabolizmu 

j. polski Anna 

Opalińska 

Librus, email, Librus, 

email, 

02 czerwca 

Temat: Co nam zostało z epoki oświecenia? Dia-
log z tradycją (2 g.) 

1. Dialog z tradycją oświecenia w poezji W. 
Szymborskiej 

2. Dziedzictwo oświecenia we współczesnej 
filozofii 

03 czerwca 

Temat: Powtórzenie wiadomości o epoce oświe-
cenia 

1. Nurty filozoficzne i artystyczne epoki  

2. Instytucje kulturalne czasów stanisławow-
skich 

3. Twórczość I. Krasickiego 
 

geografia M. 

Mikołajewi
cz 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościach 
Librus 

 

librus, email 

, skype 

Temat: Skutki gospodarczego wykorzystywania gleb. 

Podręcznik str.172-1177. Zeszyt pracy ucznia str. 62-

63 ( dla chętnych ) 



Lekcja na żywo 
on-line 

prowadzona na 

skypa 

 

Religia Leszek 

Talipski 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościach 
Librus 

librus Temat: Czy chcesz się nauczyć modlić? 

• Istotna rola modlitwy w kształtowaniu osobowości 
człowieka.  

• Dlaczego Chrystusowi zależy na dialogu z 
człowiekiem.  

• Wartości modlitwy i tego jak pomaga ona w 
kształtowaniu osobowości. 

Temat: „Modli się serce 

• Modlić się sercem i wskazanie na różnice w 
pojęciu serce z ciała, serce z kamienia, nowe serce.  

Serce miejscem spotkania Boga z człowiekiem jest 
serce. 

Informatyka Leszek 

Talipski 

Materiały i 
zadania w 

wiadomościach 
Librus 

librus Temat: E-learning 

- znaczenie zdalnego nauczania, korzyści jakie można 
z niego czerpać  

− porównanie tradycyjnego sposobu nauczania: szkołę, 
kursy, studia itp., z metodami zdalnymi za pomocą 
platform edukacyjnych 

- tworzenie krótkich kursów e-learningowych 

zawierających różnego rodzaju materiały  

 


