
 

Klasa 4A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski Judy Blume, 
Opowieści czwartoklasisty (fragmenty) – 
blaski i cienie pracy w grupie 
Pierwsze spotkanie z lekturą Akademia pana 
Kleksa 
Niezwykłe lekcje w Akademii pana Kleksa 
Jesteśmy uczniami Ambrożego Kleksa 
Wspólne zabawy - Andrew Macara, Piłkarze 
Na skrzydłach marzeo - Joanna Kulmowa, 
Marzenia (lektura obowiązkowa) 
Pierwszy dzieo w nowej szkole: Barbara 
Gawryluk, 
Moje Bullerbyn (fragmenty) 
Jaką funkcję pełni przymiotnik i przez co się 
odmienia? – cz. 1 
Jaką funkcję pełni przymiotnik i przez co się 
odmienia? – cz. 2 
Pisownia wielką literą – imiona, nazwiska, 
tytuły – 2h 

Microsoft Teams, Librus Bogumiła Jarosławska-
Malinowska 

Matematyka Jednostki długości  
Jednostki masy 
System rzymski 

Microsoft Teams, Librus Beata Uszyoska 

Przyroda Zwolnienie lekarskie Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Muzyka Z rytmem za pan brat. Wartości rytmiczne 
nut i pauz. 
(26.10-30.10) 
Rytmiczne zabawy. Tataizacja i 
gestodźwięki. 
(2.11-06.11) 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia Mieszkamy w Polsce. 
Ojczyzna, mała ojczyzna. 
Czas w historii. Obliczanie upływu czasu. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

Revision 2 - przygotowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 2 i przygotowanie do 
egzaminu 
Powtórzenie materiału i przygotowanie do 
testu obejmującego materiału z rozdziału 2 
Dwiczenia utrwalające znajomośd 
słownictwa i struktur językowych z rozdziału 
1 i 2 
“My house” - opisywanie wymarzonego 
domu z zastosowaniem nazw pomieszczeo  
Zastosowanie przyimków miejsca i 
konstrukcji There is / There are w określaniu 
położenia przedmiotów  
Wypełnianie kart członkowskich - pytanie o 
dane osobowe i udzielanie informacji na 
swój temat 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

Revision 2 - podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 2 i przygotowanie do 
egzaminu 
Dwiczenia utrwalające znajomośd 
słownictwa i struktur językowych z rozdziału 
1 i 2 
 “My house” - opisywanie wymarzonego 

jw. Alina Brzykcy 



domu z zastosowaniem nazw pomieszczeo 
Zastosowanie przyimków miejsca i 
konstrukcji There is / There are w określaniu 
położenia przedmiotu 
Wypełnianie kart członkowskich - pytanie o 
dane osobowe i udzielanie informacji na 
swój temat 
 Zastosowanie konstrukcji There is / There 
are w pytaniach i odpowiedziach 
dotyczących opisywanych pomieszczeo 

Plastyka Czy znasz te słowa ? Kompendium wiedzy o 
rysunku. 
Malujemy – świat kolorów 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika Ramka na zdjęcie z elementami 
drewnianymi 
Ramka na zdjęcie z elementami 
drewnianymi 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka I TYDZIEO 
Korzystamy z edytora tekstu – wykonujemy 
operacje na oknie programu 
II TYDZIEO 
Korzystamy z edytora tekstu – zadania 

Aktywnośd podczas zajęd 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadao, kartkówki, 
sprawdziany, quizy przy użyciu 
aplikacji, programów, platformy 
Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Religia 26. 10. 2020 r. – 30. 10. 2020 r.  
Powtórzenie wiadomości  o skrótach nazw 
ksiąg Pisma Św. Podsumowanie nabożeostw 
różaocowych. 
02. 11. 2020 r. – 06.11. 2020 r.  
Uroczystośd Wszystkich Świętych. Modlimy 
się za zmarłych. 

Komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny Librus i platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy na 
w/w przekaźniki elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudny 

W-F  26.10. – 30.10.2020 r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
02.11. – 06.11. 2020r 
- wpływ dwiczeo siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka. 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadao, poleceo 
poprzez  Teamsa oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 
Sprawdzanie wiedzy  i 
wykonanej pracy poprzez 
Teamsa i Librusa. 

Mariusz Firszt 

Godzina 
wychowawcza 

Sprawy bieżące 
Godzina z wychowawcą 

Teams, Librus   Alina Brzykcy 

 

Klasa 4B 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski Judy Blume, 
Opowieści czwartoklasisty (fragmenty) – 
blaski i cienie pracy w grupie 
Pierwsze spotkanie z lekturą Akademia pana 
Kleksa 
Niezwykłe lekcje w Akademii pana Kleksa 
Jesteśmy uczniami Ambrożego Kleksa 
Wspólne zabawy - Andrew Macara, Piłkarze 
 Na skrzydłach marzeo - Joanna Kulmowa, 
Marzenia (lektura obowiązkowa) 
Pierwszy dzieo w nowej szkole: Barbara 
Gawryluk, 
Moje Bullerbyn (fragmenty) 
Jaką funkcję pełni przymiotnik i przez co się 
odmienia? – cz. 1 

Microsoft Teams, Librus Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 



Jaką funkcję pełni przymiotnik i przez co się 
odmienia? – cz. 2 
Pisownia wielką literą – imiona, nazwiska, 
tytuły – 2h 

Matematyka Jednostki długości  
Jednostki masy 
System rzymski 

Microsoft Teams, Librus Beata Uszyoska 

Przyroda Zwolnienie lekarskie Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Muzyka Z rytmem za pan brat. Wartości rytmiczne 
nut i pauz. 
(26.10-30.10) 
Rytmiczne zabawy. Tataizacja i 
gestodźwięki. 
(2.11-06.11) 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia Obliczanie czasu w historii. 
Czytamy mapę i plan. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wsiak 

Język angielski 
1 

26 – 30 PAŻDZIERNIKA 2020 
Utrwalenie materiału. 
Powtórzenie Unit 1: Family and Friends 
Test Unit 1: Family and Friends 
02 – 06 LISTOPADA 2020 
Tomek and Friends – listening and reading 
Pytania i odpowiedzi z czasownikiem be – 
uzyskiwanie i udzielanie informacji (Tomek 
and Friends) 
Telling the time – pytanie o godzinę I 
podawanie godzin 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

26 – 30 PAŻDZIERNIKA 2020 
Utrwalenie materiału. 
Powtórzenie Unit 1: Family and Friends 
Test Unit 1: Family and Friends 
02 – 06 LISTOPADA 2020 
Tomek and Friends – listening and reading 
Pytania i odpowiedzi z czasownikiem be – 
uzyskiwanie i udzielanie informacji (Tomek 
and Friends) 
Telling the time – pytanie o godzinę I 
podawanie godzin 

jw. Marta kasprowicz 

Plastyka Czy znasz te słowa ? Kompendium wiedzy o 
rysunku. 
Malujemy – świat kolorów 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika Ramka na zdjęcie z elementami 
drewnianymi 
Ramka na zdjęcie z elementami 
drewnianymi 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka I TYDZIEO 
Korzystamy z edytora tekstu – wykonujemy 
operacje na oknie programu 
II TYDZIEO 
Korzystamy z edytora tekstu – zadania 

Aktywnośd podczas zajęd 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadao, kartkówki, 
sprawdziany, quizy przy użyciu 
aplikacji, programów, platformy 
Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Religia 26. 10. 2020 r. – 30. 10. 2020 r.  
Powtórzenie wiadomości  o skrótach nazw 
ksiąg Pisma Św. Podsumowanie nabożeostw 
różaocowych. 
02. 11. 2020 r. – 06.11. 2020 r.  
Uroczystośd Wszystkich Świętych. Modlimy 
się za zmarłych. 

Komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny Librus i platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy na 
w/w przekaźniki elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudny 

W-F  Zwolnienie lekarskie Teams, Librus Damian Tucin 

Godzina Na tropie zawodów Teams, Librus Marta Kasprowicz 



wychowawcza Moje hobby – poznajemy siebie i kolegów 

 

Klasa 5A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 26.10- powtórzenie wiadomości o częściach 
mowy 
27.10.-Piszemy poprawnie wyrazy z cząstką 
„by” 
28.10.-Wikipedia od kuchni 
29.10.-Powiedz mi, co czujesz (na podstawie 
obrazu „Bawiące się dzieci”)  
30.10.-Mój klucz do szczęścia 
02.11.-Nie mówię tego dosłownie 
03.11.-Nazywam uczucia i opisuje ich 
przejawy 
04.11.-Jak napisad sprawozdanie w 
wydarzenia? 
05.11.-Piszemy sprawozdanie 
06.11.-Co dwie kropki, to nie jedna 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyka (26.10 – 30.10) 
- Wielokrotności. 
- Powtórzenie wiadomości o własnościach 
liczb naturalnych. 
(2.11 – 6.11) 
- Ułamki zwykłe i liczby mieszane. 
- Ułamek jako iloraz 
- Skracanie i rozszerzanie ułamków. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia Zwolnienie lekarskie Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 27.10.2020r.- 03.11.2020r. 

- Sprawdzenie wiadomości z rozdziału Mapa 

Polski - 

Test sprawdzający. 

- położenie najbliższej okolicy na mapie 

Polski. 

10.11.2020r. 

-  elementy krajobrazu nadmorskiego. 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadao, poleceo 
poprzez dziennik elektroniczny 
Librus oraz przez platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy (w 
formie zdjęcia) na w/w 
przekaźniki elektroniczne 

Ewa Żelisko 

Muzyka Wolno, szybciej, coraz szybciej. 
(26.10-30.10) 
Muzyczny ping-pong  artykulacja. 
(2.11-06.11) 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Anna Jakubiak 

Historia Bogowie i mity. 
Kultura starożytnej Grecji. 
Imperium Aleksandra Wielkiego. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

Praca projektowa - menu do szkolnej 
stołówki 
Revision 1 - podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 2 
Przygotowanie do sprawdzianu, na 
rozumienie ze słuchu  

Revision 1 - U1, U2 - utrwalenie wiadomości 
obejmujących materiał z rozdziału 1 i 2 
Rozmowy na temat muzyki i upodobao 
muzycznych w kontekście historyjki 
obrazkowej 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



Zastosowanie czasu Present Continuous do 
opisywania czynności trwających w chwili 
obecnej 

Język angielski 
2 

26 – 30 PAŻDZIERNIKA 2020 
„A beautiful friendship” 
Opis przyjaciela – dwiczenia w pisaniu 
Halloween – culture corner. Dwiczenia w 
pisaniu 
02 – 06 LISTOPADA 2020 
Praca projektowa – zaproszenie na urodziny 
Revision – podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdz.1 
Przygotowanie do sprawdzianu – dw. Ze 
słuchu, samoocena 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka Dwa style w sztuce średniowiecza: romaoski 
i gotycki 
Dwa style w sztuce średniowiecza: romaoski 
i gotycki 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika Od włókna do ubrania 
To takie proste – przyszywamy guziki 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka I TYDZIEO 
Odbicia lustrzane i obroty obrazu 
II TYDZIEO 
Zmieniamy rozmiar obrazu i pochylamy go 

Aktywnośd podczas zajęd 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadao, kartkówki, 
sprawdziany, quizy przy użyciu 
aplikacji, programów, platformy 
Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Religia 26. 10. 2020 r. – 30. 10. 2020 r.  
Podsumowanie nabożeostw różaocowych. 
02. 11. 2020 r. – 06.11. 2020 r.  
Uroczystośd Wszystkich Świętych. 
Pamiętamy o zmarłych. 

Komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny Librus i platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy na 
w/w przekaźniki elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
Dziewczyny 

26.03 – 01.04.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
02.04 – 08.04. 2020r 
- wpływ dwiczeo siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka. 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadao, poleceo 
poprzez  Teamsa oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 
Sprawdzanie wiedzy  i 
wykonanej pracy poprzez 
Teamsa i Librusa. 

Mariusz Firszt 

W-F Chłopcy Zwolnienie lekarskie Teams, Librus Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

27.10.-Moje słabe i mocne strony 
03.11.-Netykieta. Zagrożenia w sieci. 

pogadanka, dyskusja na 
platformie Teamas 

Joanna Ołdak 

 

Klasa 6A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i sprawdzania 
wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski od 26-30.10.2020r. 
Krótkie formy użytkowe - ogłoszenie. 
Krótkie formy użytkowe - zaproszenie i 
życzenia. 
Krótkie formy użytkowe - dedykacja. 
od 02-06.11.2020r. 
Prawdy zawarte w bajkach Ignacego 
Krasickiego. 
Bohaterowie bajek Ignacego 
Krasickiego.  
Prawda o ludziach zapisana w bajkach - 
Aleksander Fredro. 

Teams, Librus Danuta Turczyoska 



Matematyka I TYDZIEO 
1.Kalendarz i czas 
2.Praca klasowa 
3.Kalendarz i czas 
4.Jednostki długości i  jednostki masy 
II TYDZIEO 
1.Jednostki długości i  jednostki masy 
2.Skala na planach i mapach 
3.Skala na planach i mapach 
4.Zaokrąglanie liczb 

Aktywnośd podczas zajęd zdalnych, 
rozwiązywanie praktyczne zadao, 
kartkówki, sprawdziany, quizy przy 
użyciu aplikacji, programów, 
platformy Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Biologia Zwolnienie lekarskie Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 26.10.2020r.-02.11.2020r. 

- charakteryzuje strefy oświetlenia 

Ziemi z uwzględnieniem wysokości 

górowania Słooca, czasu trwania dnia i 

nocy oraz występowania pór roku. 

-  badanie osiągnięd ucznia i efektów 

kształcenia. 

09.11.2020r. 

-  sprawdzenie wiadomości z rozdziału 

Ruchy Ziemi -Test sprawdzający. 

Komunikacja z uczniami wysyłanie 
zadao, poleceo poprzez dziennik 
elektroniczny Librus oraz przez 
platformę Microsoft Teams. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów wykonanej 
pracy (w formie zdjęcia) na w/w 
przekaźniki elektroniczne 

Ewa Żelisko 

Muzyka Z dziejów muzyki - muzyka dawna. 
Muzyka średniowiecza i renesansu. 
(26.10-30.10) 
Z dziejów muzyki – złoty wiek muzyki 
polskiej. Polska muzyka renesansowa i 
jej twórcy. 
(2.11-06.11) 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia W folwarku szlacheckim. 
W czasach ostatnich Jagiellonów. 
Odrodzenie na ziemiach polskich. 
Kiedy bije dzwon Zygmunt? 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

Dwiczenia na rozumienie ze słuchu oraz 
rozumienie tekstu czytanego 
Revision - U1, U2 - utrwalenie 
wiadomości obejmujących materiały z 
rozdziału 1 i 2 
Dzika przyroda - nazwy zwierząt 
Zuzia and friends - na szkolnym biwaku 
Dzikie zwierzęta i ich cechy 
Jaka jest pogoda?” - określanie 
rodzajów pogody 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

Dwiczenia na rozumienie ze słuchu oraz 
rozumienie tekstu czytanego 
Revision - U1, U2 - utrwalenie 
wiadomości obejmujących materiały z 
rozdziału 1 i 2 
Dzika przyroda - nazwy zwierząt 
Zuzia and friends - na szkolnym biwaku 
zikie zwierzęta i ich cechy 
“Jaka jest pogoda?” - określanie 
rodzajów pogody 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
3 

26 – 30 PAŻDZIERNIKA 2020 
Utrwalenie materiału 
Famous Places in London 
Praca projektowa – ciekawe 
turystycznie miejsca w okolicy. 
02 – 06 LISTOPADA 2020 
Revision 1 -powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 1 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



Dwiczenie na rozumienie tekstu 
pisanego. 
Sprawdzian z rozdziału 1 

Plastyka Perspektywa rzędowa 
Perspektywa zbieżna 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika Instalacje i opłaty domowe 
To takie proste – pojemnik na biurko 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka I TYDZIEO 
Tworzymy wykres kolumnowy i kołowy 
w arkuszu kalkulacyjnym 
II TYDZIEO 
Modyfikujemy tabelę i wykres arkusza 
kalkulacyjnego 

Aktywnośd podczas zajęd zdalnych, 
rozwiązywanie praktyczne zadao, 
kartkówki, sprawdziany, quizy przy 
użyciu aplikacji, programów, 
platformy Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Religia 26. 10. 2020 r. – 30. 10. 2020 r.  
Podsumowanie nabożeostw 
różaocowych. 
02. 11. 2020 r. – 06.11. 2020 r.  
Uroczystośd Wszystkich Świętych. 
Pamiętamy o zmarłych. 

Komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny Librus i platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy na w/w 
przekaźniki elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
dziewczyny 

26.03 – 01.04.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
mięśni brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
02.04 – 08.04. 2020r 
- wpływ dwiczeo siłowych z 
wykorzystaniem ciężaru własnego ciała 
na prawidłową postawę człowieka. 

Komunikacja z uczniami, wysyłanie 
zadao, poleceo poprzez dziennik 
elektroniczny. Sprawdzanie wiedzy 
poprzez wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie filmów 
oraz wyników prób sprawności 
fizycznej ) na pocztę elektroniczną. 

Mariusz Firszt 

W-F chłopcy Zwolnienie lekarskie Teams, Librus Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

I TYDZIEO 
Pamięd o tych, którzy odeszli. 
Cmentarze, miejsca szczególnego 
szacunku. 
II TYDZIEO 
Bądź „eko” 

Aktywnośd podczas zajęd zdalnych, 
dyskusja przy użyciu platformy 
Teams i dziennika elektronicznego 
Librus 

Paulina Mroczek 

 

Klasa 6B 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i sprawdzania 
wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski od 26-30.10.2020r. 
Krótkie formy użytkowe - ogłoszenie. 
Krótkie formy użytkowe - zaproszenie i 
życzenia. 
Krótkie formy użytkowe - dedykacja. 
od 02-06.11.2020r. 
Prawdy zawarte w bajkach Ignacego 
Krasickiego. 
Bohaterowie bajek Ignacego 
Krasickiego.  
Prawda o ludziach zapisana w bajkach - 
Aleksander Fredro. 

Teams, Liblus Danuta Turczyoska 

Matematyka (26.10 – 30.10) 
- Czworokąty i inne wielokąty 
- Kąty 
(2.11 – 6.11) 
- Kąty w trójkątach  i czworokątach 
- Powtórzenie wiadomości o figurach 
na płaszczyźnie. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia Zwolnienie lekarskie Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 29.10.2020r.-05.11.2020r. Komunikacja z uczniami wysyłanie Ewa Żelisko 



- charakteryzuje strefy oświetlenia 

Ziemi z uwzględnieniem wysokości 

górowania Słooca, czasu trwania dnia i 

nocy oraz występowania pór roku. 

-  badanie osiągnięd ucznia i efektów 

kształcenia. 

12.11.2020r. 

- sprawdzenie wiadomości z rozdziału 

Ruchy Ziemi -Test sprawdzający. 

zadao, poleceo poprzez dziennik 
elektroniczny Librus oraz przez 
platformę Microsoft Teams. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów wykonanej 
pracy (w formie zdjęcia) na w/w 
przekaźniki elektroniczne. 

Muzyka Z dziejów muzyki - muzyka dawna. 
Muzyka średniowiecza i renesansu. 
(26.10-30.10)  
Z dziejów muzyki – złoty wiek muzyki 
polskiej. Polska muzyka renesansowa i 
jej twórcy. 
(2.11-06.11) 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia W czasach ostatnich Jagiellonów. 
Odrodzenie na ziemiach polskich. 
Kiedy bije dzwon Zygmunt? 
Rzeczpospolita Obojga Narodów.. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

Dwiczenia na rozumienie ze słuchu oraz 
rozumienie tekstu czytanego 
Revision - U1, U2 - utrwalenie 
wiadomości obejmujących materiały z 
rozdziału 1 i 2 
Dzika przyroda - nazwy zwierząt 
Zuzia and friends - na szkolnym biwaku 
Dzikie zwierzęta i ich cechy 
Jaka jest pogoda?” - określanie 
rodzajów pogody 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

Dwiczenia na rozumienie ze słuchu oraz 
rozumienie tekstu czytanego 
Revision - U1, U2 - utrwalenie 
wiadomości obejmujących materiały z 
rozdziału 1 i 2 
Dzika przyroda - nazwy zwierząt 
Zuzia and friends - na szkolnym biwaku 
zikie zwierzęta i ich cechy 
“Jaka jest pogoda?” - określanie 
rodzajów pogody 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
3 

26 – 30 PAŻDZIERNIKA 2020 
Utrwalenie materiału 
Famous Places in London 
Praca projektowa – ciekawe 
turystycznie miejsca w okolicy. 
02 – 06 LISTOPADA 2020 
Revision 1 -powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 1 
Dwiczenie na rozumienie tekstu 
pisanego. 
Sprawdzian z rozdziału 1 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka Perspektywa rzędowa 
Perspektywa zbieżna 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika Instalacje i opłaty domowe 
Instalacje i opłaty domowe 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka I TYDZIEO 
Tworzymy wykres kolumnowy i kołowy 
w arkuszu kalkulacyjnym 
II TYDZIEO 
Modyfikujemy tabelę i wykres arkusza 
kalkulacyjnego 

Aktywnośd podczas zajęd zdalnych, 
rozwiązywanie praktyczne zadao, 
kartkówki, sprawdziany, quizy przy 
użyciu aplikacji, programów, 
platformy Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 



Religia 26. 10. 2020 r. – 30. 10. 2020 r.  
Podsumowanie nabożeostw 
różaocowych. 
02. 11. 2020 r. – 06.11. 2020 r.  
Uroczystośd Wszystkich Świętych. 
Pamiętamy o zmarłych. 

Komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny Librus i platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy na w/w 
przekaźniki elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudny 

W-F 26.03 – 01.04.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
mięśni brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
02.04 – 08.04. 2020r 
- wpływ dwiczeo siłowych z 
wykorzystaniem ciężaru własnego ciała 
na prawidłową postawę człowieka. 

Komunikacja z uczniami, wysyłanie 
zadao, poleceo poprzez  Teamsa oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 
Sprawdzanie wiedzy  i wykonanej 
pracy poprzez Teamsa i Librusa. 

Mariusz Firszt 

Godzina 
wychowawcza 

Pamied o tych, którzy odeszli. 
Cmentarze, miejsca szczególnego 
szacunku. 
Znaczenie świąt narodowych i 
paostwowych w kulturze i tradycji 
Polaków. Symbole narodowe, ich rola i 
znaczenie. 

Microsoft Teams, Librus, Messenger Danuta Turczyoska 

 

Klasa 6C 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski Czym się różni charakterystyka od opisu. 
Dwiczenia 
Rafał Kosik,  
Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych 
ludzi – mój sąd o postaciach powieści – w 
stronę charakterystyki 
Rafał Kosik,  
Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych 
ludzi – o relacjach i wartościach w powieści 
Kocham słowniki! Jak korzystad ze słownika 
poprawnej polszczyzny? 
Pisownia trudnych form rzeczowników i 
przymiotników  i czasowników – dwiczenia i 
powtórzenie przed sprawdzianem 
Pisownia trudnych form rzeczowników i 
przymiotników  i czasowników – dwiczenia i 
powtórzenie przed sprawdzianem  
Czasowniki w stronie czynnej i biernej, 
dokonane i niedokonane – dwiczenia i 
powtórzenie 
Co już wiemy o odmiennych częściach mowy? 
Co wiemy o zaimkach – dwiczenia i 
powtórzenie 
Sprawdzian z gramatyki 

Microsoft Teams, Librus, 
Messenger 

Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 

Matematyka 26.10 – 30.10) 
- Czworokąty i inne wielokąty 
- Kąty 
(2.11 – 6.11) 
- Kąty w trójkątach  i czworokątach 
- Powtórzenie wiadomości o figurach na 
płaszczyźnie. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia Zwolnienie lekarskie Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 29.10.2020r.-05.11.2020r. 

- charakteryzuje strefy oświetlenia Ziemi z 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadao, poleceo 

Ewa Żelisko 



uwzględnieniem wysokości górowania Słooca, 

czasu trwania dnia i nocy oraz występowania 

pór roku. 

-  badanie osiągnięd ucznia i efektów 

kształcenia. 

12.11.2020r. 

- sprawdzenie wiadomości z rozdziału Ruchy 

Ziemi -Test sprawdzający. 

poprzez dziennik elektroniczny 
Librus oraz przez platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy (w 
formie zdjęcia) na w/w 
przekaźniki elektroniczne. 

Muzyka Z dziejów muzyki - muzyka dawna. Muzyka 
średniowiecza i renesansu. 
(26.10-30.10) 
Z dziejów muzyki – złoty wiek muzyki polskiej. 
Polska muzyka renesansowa i jej twórcy. 
(2.11-06.11) 
 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia W czasach ostatnich Jagiellonów. 
Odrodzenie na ziemiach polskich. 
Kiedy bije dzwon Zygmunt? 
Rzeczpospolita Obojga Narodów. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język 
angielski 1 

Dwiczenia na rozumienie ze słuchu oraz 
rozumienie tekstu czytanego 
Revision - U1, U2 - utrwalenie wiadomości 
obejmujących materiały z rozdziału 1 i 2 
Dzika przyroda - nazwy zwierząt 
Zuzia and friends - na szkolnym biwaku 
Dzikie zwierzęta i ich cechy 
Jaka jest pogoda?” - określanie rodzajów 
pogody 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 2 

Dwiczenia na rozumienie ze słuchu oraz 
rozumienie tekstu czytanego 
Revision - U1, U2 - utrwalenie wiadomości 
obejmujących materiały z rozdziału 1 i 2 
Dzika przyroda - nazwy zwierząt 
Zuzia and friends - na szkolnym biwaku 
zikie zwierzęta i ich cechy 
“Jaka jest pogoda?” - określanie rodzajów 
pogody 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 3 

26 – 30 PAŻDZIERNIKA 2020 
Utrwalenie materiału 
Famous Places in London 
Praca projektowa – ciekawe turystycznie 
miejsca w okolicy. 
02 – 06 LISTOPADA 2020 
Revision 1 -powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 1 
Dwiczenie na rozumienie tekstu pisanego. 
Sprawdzian z rozdziału 1 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka Perspektywa rzędowa 
Perspektywa zbieżna 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika Instalacje i opłaty domowe 
Instalacje i opłaty domowe 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka I TYDZIEO 
Tworzymy wykres kolumnowy i kołowy w 
arkuszu kalkulacyjnym 
II TYDZIEO 
Modyfikujemy tabelę i wykres arkusza 
kalkulacyjnego 

Aktywnośd podczas zajęd 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadao, kartkówki, 
sprawdziany, quizy przy użyciu 
aplikacji, programów, platformy 
Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 



Religia 26. 10. 2020 r. – 30. 10. 2020 r.  

Podsumowanie nabożeostw różaocowych. 

02. 11. 2020 r. – 06.11. 2020 r.  

Uroczystośd Wszystkich Świętych. Pamiętamy 

o zmarłych. 

Komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny Librus i platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy na 
w/w przekaźniki elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
dziewczyny 

26.03 – 01.04.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
02.04 – 08.04. 2020r 
- wpływ dwiczeo siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka. 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadao, poleceo 
poprzez  Teamsa oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 
Sprawdzanie wiedzy  i 
wykonanej pracy poprzez 
Teamsa i Librusa. 

Mariusz Firszt 

W – F chłopcy Zwolnienie lekarskie Teams, Librus Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

Zwolnienie lekarskie  Damian Tucin 

 

Klasa 7A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 26.10.-powtórzenie wiadomości o 
odmiennych i nieodmiennych częściach 
mowy  
27.10-Ulotne chwile w miłym towarzystwie-
odczytujemy słynne dzieło Renoira 
28.10-Jak zachowad w życiu równowagę i 
utrzymad spokój ducha?  
29.10-Poznajemy bajkę filozoficzną 
30.10-Krótki kurs wiedzy o renesansie 
02.11.-„Panie, to moja praca a zdarzenie 
Twoje” – twórczośd Jana Kochanowskiego 
03.11-„Fraszki nieprzepłacone, wdzięczne 
fraszki moje …” Jana Kochanowskiego 
opowieśd o życiu 
04.11.-„Ale śmiechy, ale żarty/Zwykły 
zbierad moje karty”. Żarty i zabawa we 
fraszkach Jana Kochanowskiego 
05.11.- Czy fraszki są lekkie jak piórka?  
06.11- O szczęśliwym życiu 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyka (26.10 – 30.10) 
- Diagramy procentowe 
- Jaki to procent 
(2.11 – 6.11) 
- Obliczanie procentu danej liczby 
- Podwyżki i obniżki. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia Zwolnienie lekarskie Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 26.10.2020r.-28.10.2020r. 

- charakteryzuje linię brzegową Morza 

Bałtyckiego oraz źródła zanieczyszczeo. 

- wyjaśnia zróżnicowanie glebowe Polski. 

02.11.2020r.-04.11.2020r. 

- wyjaśnia zróżnicowanie przestrzenne 

wskaźnika lesistości Polski. 

- ocenia najważniejsze działania w zakresie 

ochrony środowiska. 

09.11.2020r. 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadao, poleceo poprzez 
dziennik elektroniczny Librus oraz 
przez platformę Microsoft Teams. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na w/w przekaźniki 
elektroniczne 

Ewa Żelisko 



- lekcja powtórzeniowa - krajobrazy Polski, 

cz. II. 

Chemia (27.10.2020) 
Zanieczyszczenia powietrza 
- jakie są rodzaje zanieczyszczeo powietrza 
- co to jest dziura ozonowa i efekt 
cieplarniany i jak powstają 
- jakie są źródła i skutki zanieczyszczeo 
powietrza 
- jak możemy zapobiegad zanieczyszczeniom 
powietrza 
(29.10.2020) 
Rodzaje reakcji chemicznych 
- co to są reakcje egzo i endoenergetyczne 
- przykłady reakcji egzo i 
endoenergetycznych 
- doskonalenie zapisu reakcji syntezy, analizy 
i wymiany 
(03.11.2020) 
Powtórzenie wiadomości ze składników 
powietrza i przemian jakim ulegają 
- zadania z podręcznika podsumowujące 
dział o składnikach powietrza 
(05.11.2020) 
Składniki powietrza i rodzaje przemian jakim 
ulegają – karta pracy 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka ----------------------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------- 

Muzyka Piosenki partyzanckie. 
(26.10-30.10) 
Z dziejów muzyki. Klasycyzm. 
(2.11-06.11) 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia Kultura  polska pod zaborami. 
Stany Zjednoczone w XIX wieku. 
Zjednoczenie Włoch i Niemiec. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 26.10.2020 - Wie viele CDs hast du? Ile masz 
płyt CD, cz.II 
28.10.2020 – Sprawdzian wiadomości – test 
z działu pierwszego 
02.11.2020 – Sammlungen. Kolekcje 
04.11.2020 – Wofür sparst du? Na co 
oszczędzasz pieniądze? (1) Dopełnienie w 
bierniku. 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język angielski 
1 

26 – 30 PAŻDZIERNIKA 2020 
Utrwalenie materiału 
Nietypowe domy 
Powtórzenie materiału Unit 2 
02 – 06 LISTOPADA 2020 
Utrwalenie materiału z rozdziałów 1 i 2 
Sprawdzian Unit 2 
Unit 3. Edukacja - School 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

26 – 30 PAŻDZIERNIKA 2020 
Wypowiedzi dotyczące miejsca 
zamieszkania. 
Dwiczenia w zakresie środków językowych - 
gramatyka 
Culture corner – Halloween 
02 – 06 LISTOPADA 2020 
List z opisem domu lub mieszkania 
Nietypowe domy 
Powtórzenie materiału z rozdziału 2 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski Powtórzenie materiału z rozdziału 2 - częśd 1 Teams. Librus Alina Brzykcy 



3 Powtórzenie materiału z rozdziału 2 - częśd 2 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu 
Edukacja - częśd 1 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu 
Edukacja - częśd 2 
Szkoła i zadanie domowe 
Wyrażanie swojej opinii, pytanie o opinie, 
zgadzanie się lub nie zgadzanie się z opinią 
innych osób 

Plastyka Fotografia – kompozycja 
Fotografia w sztuce nowoczesnej – dadaizm, 
surrealizm 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka I TYDZIEO 
Tworzenie dokumentu tekstowego 
II TYDZIEO 
Opracowywanie tekstu 
 

Aktywnośd podczas zajęd 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadao, kartkówki, 
sprawdziany, quizy przy użyciu 
aplikacji, programów, platformy 
Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Religia 26. 10. 2020 r. – 30. 10. 2020 r.  
Podsumowanie nabożeostw różaocowych. 
02. 11. 2020 r. – 06.11. 2020 r.  
Uroczystośd Wszystkich Świętych. 
Pamiętamy o zmarłych. 

Komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny Librus i platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy na w/w 
przekaźniki elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudny 

W-F  Zwolnienie lekarskie Teams, Librus Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

Przeciwdziałanie agresji 
„Spieszmy się kochad ludzi, tak szybko 
odchodzą” 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Sylwia łaskowska 

 

Klasa 7B 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski od 26-30.10.2020r. 
Krótkie formy użytkowe - ogłoszenie. 
Krótkie formy użytkowe - zaproszenie, 
dedykacja. 
Krótkie formy użytkowe - życzenia. 
Dwiczenia redakcyjne - krótkie formy 
użytkowe. 
od 02-06.11.2020r. 
Poetycki życiorys humanisty – Jan 
Kochanowski . 
Życie w zgodzie z naturą . 
W poszukiwaniu własnej drogi. Jan 
Kochanowski. 
Co zrobid, aby byd szczęśliwym? 
Renesansowy (i nie tylko) przepis na 
szczęście ukryte w poezji. 

Teams, Librus Danuta Turczyoska 

Matematyka 1.Obliczanie procentu danej liczby 
2. Podwyżki i obniżki. 
3. Podwyżki i obniżki- rozwiązywanie zadao 
4.Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent 
1.Obliczanie liczby na podstawie jej 
procentu 
2.O ile procent więcej , o ile procent mniej 
3. O ile procent więcej, o ile procent mniej. 
Punkty procentowe 
4. Obliczenia procentowe 
 

Lekcja online na aplikacji Teams. 
Wysłanie zadao do pracy 
samodzielnej przez Teams i Librus 

Marta Wytrykus 



Biologia Zwolnienie lekarskie Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 26.10.2020r.-27.10.2020r. 

- charakteryzuje linię brzegową Morza 

Bałtyckiego oraz źródła zanieczyszczeo. 

- wyjaśnia zróżnicowanie glebowe Polski. 

02.11.2020r.-03.11.2020r. 

- wyjaśnia zróżnicowanie przestrzenne 

wskaźnika lesistości Polski. 

- ocenia najważniejsze działania w zakresie 

ochrony środowiska. 

09.11.2020r.-10.11.2020r. 

- lekcja powtórzeniowa - krajobrazy Polski, 

cz. II. 

- sprawdzian pisemny-krajobrazy Polski, cz. 

II. 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadao, poleceo poprzez 
dziennik elektroniczny Librus oraz 
przez platformę Microsoft Teams. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na w/w przekaźniki 
elektroniczne. 

Ewa Żelisko 

Chemia (27.10.2020) 
Zanieczyszczenia powietrza 
- jakie są rodzaje zanieczyszczeo powietrza 
- co to jest dziura ozonowa i efekt 
cieplarniany i jak powstają 
- jakie są źródła i skutki zanieczyszczeo 
powietrza 
- jak możemy zapobiegad zanieczyszczeniom 
powietrza 
(29.10.2020) 
Rodzaje reakcji chemicznych 
- co to są reakcje egzo i endoenergetyczne 
- przykłady reakcji egzo i 
endoenergetycznych 
- doskonalenie zapisu reakcji syntezy, analizy 
i wymiany 
(03.11.2020) 
Powtórzenie wiadomości ze składników 
powietrza i przemian jakim ulegają 
- zadania z podręcznika podsumowujące 
dział o składnikach powietrza 
(05.11.2020) 
Składniki powietrza i rodzaje przemian jakim 
ulegają – karta pracy 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka ---------------------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------- 

Muzyka Rodzaje i style muzyki. Poznawanie różnych 
aspektów muzyki. 
(26.10-30.10) 
Piosenki partyzanckie. 
(2.11-06.11) 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia Polacy po powstaniu listopadowym. 
Wiosna Ludów na ziemiach polskich. 
Kultura polska pod zaborami. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 26.10.2020 – Omówienie i poprawa 
sprawdzianu. 
28.10.2020 – Wie viele CDs hast du? Ile 
masz płyt CD, cz.II 
02.11.2020 – Sammlungen. Kolekcje 
04.11.2020 – Wofür sparst du? Na co 
oszczędzasz pieniądze? (1) Dopełnienie w 
bierniku. 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język angielski 
1 

26 – 30 PAŻDZIERNIKA 2020 
Utrwalenie materiału 

Teeams, Librus Marta Kasprowicz 



Nietypowe domy 
Powtórzenie materiału Unit 2 
02 – 06 LISTOPADA 2020 
Utrwalenie materiału z rozdziałów 1 i 2 
Sprawdzian Unit 2 
Unit 3. Edukacja - School 

Język angielski 
2 

26 – 30 PAŻDZIERNIKA 2020 
Wypowiedzi dotyczące miejsca 
zamieszkania. 
Dwiczenia w zakresie środków językowych - 
gramatyka 
Culture corner – Halloween 
02 – 06 LISTOPADA 2020 
List z opisem domu lub mieszkania 
Nietypowe domy 
Powtórzenie materiału z rozdziału 2 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

Powtórzenie materiału z rozdziału 2 - częśd 1 
Powtórzenie materiału z rozdziału 2 - częśd 2 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu 
Edukacja - częśd 1 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu 
Edukacja - częśd 2 
Szkoła i zadanie domowe 
Wyrażanie swojej opinii, pytanie o opinie, 
zgadzanie się lub nie zgadzanie się z opinią 
innych osób 

 Alina Brzykcy 

Plastyka Fotografia w sztuce nowoczesnej – dadaizm, 
surrealizm 
Film – historia powstania, pierwsi twórcy 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka I TYDZIEO 
Tworzenie dokumentu tekstowego 
II TYDZIEO 
Opracowywanie tekstu 

Aktywnośd podczas zajęd 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadao, kartkówki, 
sprawdziany, quizy przy użyciu 
aplikacji, programów, platformy 
Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Religia 26. 10. 2020 r. – 30. 10. 2020 r.  
Podsumowanie nabożeostw różaocowych. 
02. 11. 2020 r. – 06.11. 2020 r.  
Uroczystośd Wszystkich Świętych. 
Pamiętamy o zmarłych. 

Komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny Librus i platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy na w/w 
przekaźniki elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudny 

W-F   26.10. – 30.10.2020 r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
02.11. – 06.11. 2020r 
- wpływ dwiczeo siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka. 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadao, poleceo poprzez  
Teamsa oraz dziennik 
elektroniczny Librus. Sprawdzanie 
wiedzy  i wykonanej pracy 
poprzez Teamsa i Librusa. 

Mariusz Firszt 

Godzina 
wychowawcza 

26.10 – 06.11.2020r  
1 Listopada Święto Zmarłych – śpieszmy się 
kochad ludzi ,bo tak szybko odchodzą. 
Subkultury młodzieżowe -pogadanka. 

Komunikacja z uczniami poprzez 
dziennik elektroniczny Librus oraz 
platformę Teams 

Mariusz Firszt 

Klasa 7C 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski Maria Szyszkowska Przyjaźo 
Michel Piquemal Paw, który nie miał 
przyjaciół - mini-testy na zrozumienie tekstu 
Pierwsza wizyta w Mirmiłowie - Kajko i 

Microsoft Teams, Librus, 
Messenger 

Bogumiła Jarosławska-
Malinowska 



Kokosz. Szkoła latania 
Marzenie o lataniu Kajko i Kokosz. Szkoła 
latania 
Jak opowiedzied komiksową historię – język 
komiksu – mój komiks 
Odmienne i nieodmienne części mowy – 
podsumowanie wiadomości przed 
sprawdzianem 
Odmienne i nieodmienne części mowy – 
podsumowanie wiadomości przed 
sprawdzianem 
Pisownia nie z różnymi częściami mowy – 
przypomnienie 
i uzupełnienie wiadomości 
Czasownik dokonany i niedokonany – 
dwiczenia i utrwalenie wiadomości 
Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe – 
utrwalenie wiadomości - dwiczenia 
Sprawdzian wiadomości z gramatyki 

Matematyka 1.Obliczanie procentu danej liczby 
2. Podwyżki i obniżki. 
3. Podwyżki i obniżki- rozwiązywanie zadao 
4.Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent 
1.Obliczanie liczby na podstawie jej 
procentu 
2.O ile procent więcej , o ile procent mniej 
3. O ile procent więcej, o ile procent mniej. 
Punkty procentowe 
4. Obliczenia procentowe 

Lekcja online na aplikacji Teams. 
Wysłanie zadao do pracy 
samodzielnej przez Teams i Librus 

Marta Wytrykus 

Biologia Zwolnienie lekarskie Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 27.10.2020r.-30.10.2020r. 
- charakteryzuje linię brzegową Morza 
Bałtyckiego oraz źródła zanieczyszczeo. 
- wyjaśnia zróżnicowanie glebowe Polski. 
03.11.2020r.-06.11.2020r. 
- wyjaśnia zróżnicowanie przestrzenne 
wskaźnika lesistości Polski. 
- ocenia najważniejsze działania w zakresie 
ochrony środowiska. 
10.11.2020r.-13.11.2020r. 
- lekcja powtórzeniowa-krajobrazy Polski, cz. 
II. 
- sprawdzian pisemny-krajobrazy Polski, cz. 
II. 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadao, poleceo poprzez 
dziennik elektroniczny Librus oraz 
przez platformę Microsoft Teams. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na w/w przekaźniki 
elektroniczne. 

Ewa Żelisko 

Chemia (27.10.2020) 
Zanieczyszczenia powietrza 
- jakie są rodzaje zanieczyszczeo powietrza 
- co to jest dziura ozonowa i efekt 
cieplarniany i jak powstają 
- jakie są źródła i skutki zanieczyszczeo 
powietrza 
- jak możemy zapobiegad zanieczyszczeniom 
powietrza 
(29.10.2020) 
Rodzaje reakcji chemicznych 
- co to są reakcje egzo i endoenergetyczne 
- przykłady reakcji egzo i 
endoenergetycznych 
- doskonalenie zapisu reakcji syntezy, analizy 
i wymiany 
(03.11.2020) 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 



Powtórzenie wiadomości ze składników 
powietrza i przemian jakim ulegają 
- zadania z podręcznika podsumowujące 
dział o składnikach powietrza 
(05.11.2020) 
Składniki powietrza i rodzaje przemian jakim 
ulegają – karta pracy 

Fizyka --------------------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------- 

Muzyka Piosenki partyzanckie. 
(26.10-30.10) 
Z dziejów muzyki. Klasycyzm. 
(2.11-06.11) 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia Polacy po powstaniu listopadowym. 
Wiosna Ludów na ziemiach polskich. 
Kultura polska pod zaborami. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 26.10.2020 – Omówienie i poprawa 
sprawdzianu. 
28.10.2020 – Wie viele CDs hast du? Ile 
masz płyt CD, cz.II 
02.11.2020 – Sammlungen. Kolekcje 
04.11.2020 – Wofür sparst du? Na co 
oszczędzasz pieniądze? (1) Dopełnienie w 
bierniku. 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język angielski 
1 

26 – 30 PAŻDZIERNIKA 2020 
Utrwalenie materiału 
Nietypowe domy 
Powtórzenie materiału Unit 2 
02 – 06 LISTOPADA 2020 
Utrwalenie materiału z rozdziałów 1 i 2 
Sprawdzian Unit 2 
Unit 3. Edukacja - School 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

26 – 30 PAŻDZIERNIKA 2020 
Wypowiedzi dotyczące miejsca 
zamieszkania. 
Dwiczenia w zakresie środków językowych - 
gramatyka 
Culture corner – Halloween 
02 – 06 LISTOPADA 2020 
List z opisem domu lub mieszkania 
Nietypowe domy 
Powtórzenie materiału z rozdziału 2 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

Powtórzenie materiału z rozdziału 2 - częśd 1 
Powtórzenie materiału z rozdziału 2 - częśd 2 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu 
Edukacja - częśd 1 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu 
Edukacja - częśd 2 
Szkoła i zadanie domowe 
Wyrażanie swojej opinii, pytanie o opinie, 
zgadzanie się lub nie zgadzanie się z opinią 
innych osób 
 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Plastyka Fotografia w sztuce nowoczesnej – dadaizm, 
surrealizm 
Film – historia powstania, pierwsi twórcy 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka I TYDZIEO 
Tworzenie dokumentu tekstowego 
II TYDZIEO 
Opracowywanie tekstu. 

Aktywnośd podczas zajęd 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadao, kartkówki, 
sprawdziany, quizy przy użyciu 
aplikacji, programów, platformy 
Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 



Religia 26. 10. 2020 r. – 30. 10. 2020 r.  
Podsumowanie nabożeostw różaocowych. 
02. 11. 2020 r. – 06.11. 2020 r.  
Uroczystośd Wszystkich Świętych. 
Pamiętamy o zmarłych. 

Komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny Librus i platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy na w/w 
przekaźniki elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudny 

W-F  26.03 – 01.04.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
02.04 – 08.04. 2020r 
- wpływ dwiczeo siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka. 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadao, poleceo poprzez  
Teamsa oraz dziennik 
elektroniczny Librus. Sprawdzanie 
wiedzy  i wykonanej pracy 
poprzez Teamsa i Librusa. 

Mariusz Firszt 

Godzina 
wychowawcza 

1 Listopada Święto Zmarłych – śpieszmy się 
kochad ludzi ,bo tak szybko odchodzą. 
Subkultury młodzieżowe -pogadanka. 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 

 

Klasa 8A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 26.10.-powtórzenie wiadomości o gwarach i 
dialektach 
27.10.-Czarnoleski mistrz słowa 
28.10.-Wobec śmierci- o „Trenach”  Jana 
Kochanowskiego 
29.10.-Czy ból może kiedyś minąd?- na 
podstawie „Trenów” Jana Kochanowskiego  
30.10.-Wizja zaświatów- na podstawie 
wiersza „Urszulka Kochanowska” Bolesława 
Leśmiana 
02.11.-Juliusz Słowacki tęskni za ojczyzną  
03.11.-Jak rozmawiad o trudnych sprawach? 
04.11.-Przemijania nie można zatrzymad…- na 
podstawie  
„Nic dwa razy się nie zdarza” Wisławy 
Szymborskiej  
05.11.-Życiowe postawy 
06.11.-Wygłaszam opinię czy informuję 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyka (26.10 – 30.10) 
- Równania  
- Równania – zadania tekstowe 
(2.11 – 6.11) 
- Proporcje 
- Wielkości wprost proporcjonalne. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia Zwolnienie lekarskie 
 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 30.10.2020r.-06.11.2020r. 

- charakteryzuje cechy środowiska 

przyrodniczego Afryki. 

- omawia typy rolnictwa Afryki. 

13.11.2020r. 

- omawia rozwój i znaczenie usług w Afryce. 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadao, poleceo poprzez 
dziennik elektroniczny Librus oraz 
przez platformę Microsoft Teams. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na w/w przekaźniki 
elektroniczne. 

Ewa Żelisko 

Chemia (27.10.2020) 
Reakcje metali z kwasami 
- przykłady reakcji metali z kwasami 
- zasady tworzenia soli wyżej wymienionych 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 



reakcji 
- zadania utrwalające temat lekcji 
(29.10.2020) 
Reakcje tlenków metali z kwasami 
- przykłady reakcji tlenków metali z kwasami 
- zasady tworzenia soli wyżej wymienionych 
reakcji 
- zadania utrwalające temat lekcji 
(03.11.2020) 
Reakcje wodorotlenków metali z tlenkami 
niemetali 
- przykłady wyżej wymienionych reakcji  
- reakcja tlenku węgla (IV) z wodą wapienną - 
doświadczenie  (film) 
- zadania utrwalające temat lekcji 
(05.11.2020) 
Reakcje strąceniowe 
- co to są reakcje strąceniowe 
- na czym polega tworzenie reakcji 
strąceniowych 
- reakcja fosforanu (V) wapnia z azotanem (V) 
sodu - doświadczenia 
 (film) 

Fizyka ------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- -------------------------------- 

Historia Polskie Paostwo Podziemne. 

Akcje polskiego ruchu oporu. 

Społeczeostwo polskie pod okupacją. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język 
niemiecki 

26.10.2020 Einen Blogbeitrag schreiben. 
Przygotowanie wpisu na blogu internetowym. 
28.10.2020 Powtórzenie wiadomości 
02.11.2020 Womit kommst du zur Schule? 
Czym przyjeżdżasz do szkoły? (1) 
04.11.2020 Womit kommst du zur Schule? 
Czym przyjeżdżasz do szkoły? (2) 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 
 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 

Język 
angielski 1 

Odpowiadanie na pytania na podstawie 
przeczytanego tekstu i rozwiązywanie zadao 
egzaminacyjnych 
Relacjonowanie przyszłych wydarzeo oraz 
stwierdzanie teraźniejszych faktów za 
pomocą strony biernej 
Utrwalenie materiału z rozdziału 9 w formie 

gier i zabaw, rozwiązywanie zadao 

egzaminacyjnych 

Rozmowy na temat kolorów i ich relacji na 
podstawie przeczytanego tekstu, 
rozwiązywanie zadao egzaminacyjnych 
Zastosowanie trybów warunkowych do 
opisywania doświadczeo związanych z 
uprawianiem sportu 
Doskonalenie umiejętności rozumienia ze 

słuchu oraz reagowanie językowe w 

sytuacjach życia codziennego związanych z 

uprawianiem sportu 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 2 

26 – 30 PAŻDZIERNIKA 2020 
Utrwalenie materiału 
Powtórzenie materiału z rozdziałów 1 i 2 
Rozwiązywanie zadao egzaminacyjnych 
Sprawdzian z rozdziału 2 
Present Simple i Present Continuous – 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



opisywanie czynności 
Free time activities – rozumienie ze słuchu, 
dialog 

Informatyka I TYDZIEO 
Praca z dokumentem wielostronicowym – 
przypisy, kolumny. 
II TYDZIEO 
Tworzenie e-gazetki – projekt 

Aktywnośd podczas zajęd 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadao, kartkówki, 
sprawdziany, quizy przy użyciu 
aplikacji, programów, platformy 
Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

WOS Ochrona praw człowieka( 26.10.2020) 
Bezpieczeostwo  nieletnich  (28.10.2020) 
Służby ochrony prawa 
Podsumowanie działu Prawa człowieka 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Maria Wytrykowska 

EDB - System wykrywania skażeo i alarmowania; 
- Rodzaje alarmów i sposoby ich ogłaszania; 
- Wybrane środki alarmowe; 
- Ewakuacja. Stopnie ewakuacji ( I, II,III) i 
rodzaje. 
- Ewakuacja z terenów zagrożonych; 
- Ewakuacja zwierząt. 

Teams, Librus Agnieszka Kowalik 

Religia 26. 10. 2020 r. – 30. 10. 2020 r.  
Podsumowanie nabożeostw różaocowych.  
Pogłębienie znajomości pojęd ich znaczenia: 
miłosierdzie, sprawiedliwośd, cierpienie, 
przebaczenie 
02. 11. 2020 r. – 06.11. 2020 r.  
Uroczystośd Wszystkich Świętych. Pamiętamy 
o zmarłych. 

Komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny Librus i platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy na w/w 
przekaźniki elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudnu 

W-F 
dziewczyny 

26.03 – 01.04.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
02.04 – 08.04. 2020r 
- wpływ dwiczeo siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka. 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadao, poleceo poprzez  
Teamsa oraz dziennik 
elektroniczny Librus. Sprawdzanie 
wiedzy  i wykonanej pracy 
poprzez Teamsa i Librusa 

Mariusz Firszt 

W-F chłopcy Zwolnienie lekarskie Teams, Librus Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

,,Śpieszmy się kochad ludzi, tak szybko 
odchodzą”. 
Konflikt pokoleo- przyczyny i sposoby ich 
rozwiązywania. 

Dziennik elektroniczny librus, 
Teams 

Justyna Wasiak 

 

Klasa 8B 
 

Przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski od 26-30.10.2020r. 
Krótkie formy użytkowe - ogłoszenie, 
zaproszenie, dedykacja. 
Krótkie formy użytkowe - zawiadomienie, 
instrukcja, życzenia. 
Dwiczenia redakcyjne - krótkie formy 
użytkowe. 
od 02-06.11.2020r. 
Wyrażanie opinii. 
Języki środowiskowe i języki zawodowe. 
Dialekty i gwary. 
O stylu wypowiedzi. 
Zróżnicowanie słownictwa. 

Teams, Librus Danuta Turczyoska 

Matematyka (26.10 – 30.10) Platforma Microsoft Teams oraz Małgorzata Gawryś 



- Równania  
- Równania – zadania tekstowe 
(2.11 – 6.11) 
- Proporcje 
- Wielkości wprost proporcjonalne. 

dziennik elektroniczny Librus 

Biologia Zwolnienie lekarskie 
 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 30.10.2020r.-06.11.2020r. 

- charakteryzuje cechy środowiska 

przyrodniczego Afryki. 

- omawia typy rolnictwa Afryki. 

13.11.2020r. 

- omawia rozwój i znaczenie usług w Afryce. 

 

 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadao, poleceo poprzez 
dziennik elektroniczny Librus oraz 
przez platformę Microsoft Teams. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na w/w przekaźniki 
elektroniczne. 

Ewa Żelisko 

Chemia (27.10.2020) 
Reakcje metali z kwasami 
- przykłady reakcji metali z kwasami 
- zasady tworzenia soli wyżej wymienionych 
reakcji 
- zadania utrwalające temat lekcji 
(29.10.2020) 
Reakcje tlenków metali z kwasami 
- przykłady reakcji tlenków metali z kwasami 
- zasady tworzenia soli wyżej wymienionych 
reakcji 
- zadania utrwalające temat lekcji 
(03.11.2020) 
Reakcje wodorotlenków metali z tlenkami 
niemetali 
- przykłady wyżej wymienionych reakcji  
- reakcja tlenku węgla (IV) z wodą wapienną - 
doświadczenie  (film) 
- zadania utrwalające temat lekcji 
(05.11.2020) 
Reakcje strąceniowe 
- co to są reakcje strąceniowe 
- na czym polega tworzenie reakcji 
strąceniowych 
- reakcja fosforanu (V) wapnia z azotanem (V) 
sodu - doświadczenia 
 (film) 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka --------------------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------- 

Historia Władze polskie na uchodźstwie. 
Polskie Paostwo Podziemne. 
Akcje polskiego ruchu oporu. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 26.10.2020 Einen Blogbeitrag schreiben. 
Przygotowanie wpisu na blogu 
internetowym. 
28.10.2020 Powtórzenie wiadomości 
02.11.2020 Womit kommst du zur Schule? 
Czym przyjeżdżasz do szkoły? (1) 
04.11.2020 Womit kommst du zur Schule? 
Czym przyjeżdżasz do szkoły? (2) 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 

Język angielski 
1 

Odpowiadanie na pytania na podstawie 
przeczytanego tekstu i rozwiązywanie zadao 
egzaminacyjnych 
Relacjonowanie przyszłych wydarzeo oraz 
stwierdzanie teraźniejszych faktów za 
pomocą strony biernej 
Utrwalenie materiału z rozdziału 9 w formie 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



gier i zabaw, rozwiązywanie zadao 
egzaminacyjnych 
Rozmowy na temat kolorów i ich relacji na 
podstawie przeczytanego tekstu, 
rozwiązywanie zadao egzaminacyjnych 
Zastosowanie trybów warunkowych do 
opisywania doświadczeo związanych z 
uprawianiem sportu 
Doskonalenie umiejętności rozumienia ze 
słuchu oraz reagowanie językowe w 
sytuacjach życia codziennego związanych z 
uprawianiem sportu 

Język angielski 
2 

26 – 30 PAŻDZIERNIKA 2020 
Utrwalenie materiału 
Powtórzenie materiału z rozdziałów 1 i 2 
Rozwiązywanie zadao egzaminacyjnych 
Sprawdzian z rozdziału 2 
Present Simple i Present Continuous – 
opisywanie czynności 
Free time activities – rozumienie ze słuchu, 
dialog 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Informatyka I TYDZIEO 
Praca z dokumentem wielostronicowym – 
przypisy, kolumny. 
II TYDZIEO 
Tworzenie e-gazetki – projekt. 

Aktywnośd podczas zajęd 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadao, kartkówki, 
sprawdziany, quizy przy użyciu 
aplikacji, programów, platformy 
Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

WOS Ochrona praw człowieka( 26.10.2020) 
Bezpieczeostwo  nieletnich  (28.10.2020) 
Służby ochrony prawa 
Podsumowanie działu Prawa człowieka 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Maria Wytrykowska 

EDB - System wykrywania skażeo i alarmowania; 
- Rodzaje alarmów i sposoby ich ogłaszania; 
- Wybrane środki alarmowe; 
- Ewakuacja. Stopnie ewakuacji ( I, II,III) i 
rodzaje. 
- Ewakuacja z terenów zagrożonych; 
- Ewakuacja zwierząt. 

Teams, Librus Agnieszka Kowalik 

Religia 26. 10. 2020 r. – 30. 10. 2020 r.  
Podsumowanie nabożeostw różaocowych.  
Pogłębienie znajomości pojęd ich znaczenia: 
miłosierdzie, sprawiedliwośd, cierpienie, 
przebaczenie 
02. 11. 2020 r. – 06.11. 2020 r.  
Uroczystośd Wszystkich Świętych. Pamiętamy 
o zmarłych. 

Komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny Librus i platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy na w/w 
przekaźniki elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
dziewczyny 

26.03 – 01.04.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
02.04 – 08.04. 2020r 
- wpływ dwiczeo siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka. 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadao, poleceo poprzez  
Teamsa oraz dziennik 
elektroniczny Librus. Sprawdzanie 
wiedzy  i wykonanej pracy 
poprzez Teamsa i Librusa 

Mariusz Firszt 

W-F chłopcy Zwolnienie lekarskie Teams, Librus Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

Zwolnienie lekarskie Dziennik elektroniczny librus, 
Teams 

Monika Lach 

 

 


