
 

 

Klasa 4A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 15.02-19.02.2021 
Specyfika języka komiksu  
Kajko i Kokosz… - plan wydarzeo, świat 
przedstawiony (pojęcie), charakterystyka 
bohaterów, opis postaci, wyrazy o 
przeciwstawnym znaczeniu, „Skąd się wzięli” 
Kajko i Kokosz? - wywiad;  
22.02-26.02.2021 
Przepis na komizm w literaturze i sztuce. 
Jan Brzechwa, Samochwała; 
Przepis na siebie. 
Joanna Papuzioska, Ja;  
Czytamy i poprawiamy nasze opowiadania. 
Jaką funkcję pełni czasownik i przez co się 
odmienia? 
Powtórzenie wiadomości przed 
sprawdzianem. 

Microsoft Teams, Librus Bogumiła Jarosławska-
Malinowska 

Matematyka 15-19.02.2021 
 Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej 
Porównywanie ułamków 
Rozszerzanie i skracanie ułamków 
22-26.02.2021 
Rozszerzanie i skracanie ułamków 
Ułamki niewłaściwe 

Microsoft Teams, Librus Beata Uszyoska 

Przyroda 15-19.02.2021 
Co pokazujemy na planach? 
Jak czytamy plany i mapy. 
22-26.02.2021 
Jak się orientowad w terenie. 
Podsumowanie działu 6. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Muzyka 15-19.02.2021 
Instrumenty perkusyjne. Podział i brzmienie 
22-26.02.2021 
Dzieciostwo Fryderyka Chopina 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 15-19.02.2021 
Zawisza Czarny i bitwa pod Grunwaldem. 
22-26.02.2021 
Mikołaj Kopernik- wielki astronom. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

15-19.02.2021 
Opisywanie zwierząt w kontekście 
przeczytanej historyjki obrazkowej. 
Unit 4 Test. 
Zastosowanie czasownika has got do opisu 
zwierząt. 
22-26.02.2021 
Odgrywanie dialogów z elementami opisu 
zwierząt. 
Określanie posiadanych zwierząt z 
zastosowaniem czasownika have got. 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

15-19.02.2021 
Opisywanie zwierząt w kontekście 
przeczytanej historyjki obrazkowej. 
Unit 4 Test. 
Zastosowanie czasownika has got do opisu 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



zwierząt. 
22-26.02.2021 
Odgrywanie dialogów z elementami opisu 
zwierząt. 
Określanie posiadanych zwierząt z 
zastosowaniem czasownika have got. 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

Plastyka 15- 19.02.2021 
Moja wymarzona przestrzeo 
22- 26.02.2021 
Bajkowa budowla 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 15 - 19.02.2021 
Bezpieczny rowerzysta 
22 – 26.02.2021 
Zanim wyruszysz – sygnały drogowe 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 15-19.02.2021 
Programujemy historyjki w środowisku 
Baltie – wczytujemy scenę do programu- 
grupa 2 
Programujemy historyjki w środowisku 
Baltie – sztuczki w programie Baltie-grupa 1 
22-26.02.2021 
Programujemy historyjki w języku Scratch – 
tworzymy program i powtarzamy polecenia- 
grupa 1 
Programujemy historyjki w środowisku 
Baltie – sztuczki w programie Baltie-grupa 2 

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

Paulina Mroczek 

Religia 15-19.02.2021 
Obraz Boga.  
22-26.02.2021 
Określenia Boga. 
 

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  15-19.02.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na 
temat sportów zimowych 
22-26.02.2021 r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
 – poszerzanie wiedzy dotyczących polskich 
olimpijczyków 

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 

22-26.02.2021 
Bądź superbohaterem - pogadanki 
profilaktyczne 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Alina Brzykcy 

 

Klasa 4B 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 15.02-19.02.2021 
Przepis na komizm w literaturze i sztuce. 
Jan Brzechwa, Samochwała.   
Przepis na siebie. 
Joanna Papuzioska, Ja. 
22.02-26.02.2021 
Jaką funkcję pełni czasownik i przez co się 
odmienia? 
Jak napisad dobre opowiadanie. Teoria i 

Microsoft Teams, Librus Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 



praktyka. Piszemy wspólne, klasowe 
opowiadanie. Dwiczenia stylistyczno-
językowe. Czytamy i poprawiamy nasze 
opowiadania. 
Powtórzenie wiadomości przed 
sprawdzianem. 

Matematyka 15-19.02.2021 
 Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej 
Porównywanie ułamków 
Rozszerzanie i skracanie ułamków 
22-26.02.2021 
Rozszerzanie i skracanie ułamków 
Ułamki niewłaściwe 

Microsoft Teams, Librus Beata Uszyoska 

Przyroda 15-19.02.2021 
Co pokazujemy na planach? 
Jak czytamy plany i mapy. 
22-26.02.2021 
Jak się orientowad w terenie. 
Podsumowanie działu 6. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Muzyka 15-19.02.2021 
Instrumenty perkusyjne. Podział i brzmienie 
22-26.02.2021 
Dzieciostwo Fryderyka Chopina 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 15-19.02.2021 
Mikołaj Kopernik- wielki astronom. 
22-26.02.2021 
Powtórzenie wiadomości z rozdziału 3. ,, Od 
Piastów do Jagiellonów”. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

15-19.02.2021 
Dwiczenia utrwalające znajomośd 
słownictwa i struktur językowych z 
rozdziałów 3 i 4. 
Unit 4 test – sprawdzian wiadomości. 
Opisywanie zwierząt w kontekście 
przeczytanej historyjki obrazkowej. 
22-26.02.2021 
Zastosowanie czasownika „has got” do opisu 
zwierząt. 
Odgrywanie dialogów z elementami opisu 
zwierząt. 
Określanie posiadanych zwierząt z 
zastosowaniem czasownika „have got”. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

15-19.02.2021 
Powtórzenie materiału i przygotowanie do 
testu obejmującego materiał z rozdziału 4. 
Dwiczenia utrwalające znajomośd 
słownictwa i struktur językowych z 
rozdziałów 3 i 4. 
Unit 4 test – sprawdzian wiadomości. 
22-26.02.2021 
Opisywanie zwierząt w kontekście 
przeczytanej historyjki obrazkowej. 
Zastosowanie czasownika „has got” do opisu 
zwierząt. 
Odgrywanie dialogów z elementami opisu 
zwierząt. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 15 - 19.02.2021 
Architektura. Warsztat architekta. 
22 – 26.02.2021 
Moja wymarzona przestrzeo 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 15 - 19.02.2021 
Bezpieczny rowerzysta 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 



22 – 26.02.2021 
Zanim wyruszysz – sygnały drogowe 

Informatyka 15-19.02.2021 
Programujemy historyjki w środowisku 
Baltie – sztuczki w programie Baltie 
22-26.02.2021 
Programujemy historyjki w języku Scratch – 
tworzymy program i powtarzamy polecenia 

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

Paulina Mroczek 

Religia 15-19.02.2021 
Obraz Boga.  
22-26.02.2021 
Określenia Boga. 
 

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  15-19.02.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na 
temat sportów zimowych 
22-26.02.2021 r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
 - poszerzanie wiedzy dotyczących polskich 
olimpijczyków 

Komunikacja z uczniami, 
poprzez platformę Microsoft 
Teams oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

15-19.2021 
Zajęcia odwołane 
22-26.02.2021 
Czy jestem dobrym kolegą? 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

 

Klasa 5A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 15-19.02.2021 
-Wypowiedzenie- przypomnienie i 
uzupełnienie wiadomości 
-Ile prawdy jest w przysłowiach? 
-Wykrzyknik-znak pełen emocji 
-Ortograficzne przygody z „rz” i „ż” 
-Praca klasowa z lektury „W pustyni i w 
puszczy” 
22-26.02.2021 
-Jeszcze raz „Przystanek historia” 
-Wyobraźnia artystki- Herkules i złota łania 
-Atlantyda, czyli „tam albo nie tam” 
-Początki świata według Greków 
-Sprawdzian wiadomości 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyka 15-19.02.2021 
- Sprawdzian wiadomości – figury na 
płaszczyźnie. 
- Zapisywanie i odczytywanie ułamków 
dziesiętnych. 
- Porównywanie ułamków dziesiętnych. 
22-26.02.2021 
- Różne sposoby zapisywania długości i 
masy. 
 - Dodawanie i odejmowanie ułamków 
dziesiętnych. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 



Biologia 15-19.02.2021 
Porosty. 
22-26.02.2021 
Podsumowanie działu 3. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 15-19.02.2021 
-  wymienia nazwy kontynentów i oceanów, 
wskazuje je na globusie i mapie świata. 
22-26.02.2021 
- opisuje podróże i odkrycia geograficzne w 
XX w. 

 

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 15-19.02.2021 
Na wielu strunach. Instrumenty strunowe. 
Podział instrumentów strunowych 
22-26.02.2021 
Młodośd Fryderyka Chopina.  Życie 
i twórczośd Chopina do roku 1830 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Anna Jakubiak 

Historia 15-19.02.2021 
Podsumowanie rozdziału 4. ,,Początki 
średniowiecza”. 
System Feudalny. 
22-26.02.2021 
Quiz z rozdziału 4. ,, Początki średniowiecza”. 
Epoka rycerzy. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

15-19.02.2021 
Praca projektowa - mój wymarzony gadżet - 
dwiczenia w uzyskiwaniu informacji i 
opracowywanie wyników ankiety. 
Revision 4 - podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 4. 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci językowe 
22-26.02.2021 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
4. 
Przygotowanie do sprawdzianu- dwiczenia 
na rozumienie ze słuchu. 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

15-19.02.2021 
Zastosowanie czasu Present Continuous i 
zaimków dzierżawczych. 
Kupowanie i pytanie o cenę – dwiczenia w 
mówieniu. 
The Superfriends – zastosowanie 
przedimków określonych i nieokreślonych. 
22-26.02.2021 
Czy cyfrowa szkoła to dobry pomysł? 
Dwiczenia w pisaniu – uzasadnianie i 
wyjaśnianie. 
Mój wymarzony gadżet – ankieta. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 15 - 19.02.2021 
Kompozycja otwarta i zamknięta 
22 – 26.02.2021 
Kompozycja otwarta i zamknięta 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 15 - 19.02.2021 
Kompozyty – materiały przyszłości 
22 – 26.02.2021 
Powtórzenie wiadomości o materiałach 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 15-19.02.2021 
Zadania projektowe – Baltie-grupa 2 
Sztuczki w programie Baltie i zadania-grupa 

Aktywnośd podczas zajęd 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadao, kartkówki, 

Paulina Mroczek 



1 
22-26.02.2021 
Programujemy w języku Scratch- grupa 2 
Zadania projektowe – Baltie-grupa 1 

sprawdziany, quizy przy użyciu 
aplikacji, programów, platformy 
Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Religia 15-19.02.2021 
Biblia przestrzenią twórczości. 
22-26.02.2021 
Żyjemy Słowem Bożym. 
 

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 

15-19.02.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na 
temat sportów zimowych 
22-26.02.2021 r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
 - poszerzanie wiedzy dotyczących polskich 
olimpijczyków 

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 15-19.02.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na 
temat sportów zimowych 
22-26.02.2021 r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
 - poszerzanie wiedzy dotyczących polskich 
olimpijczyków 

Komunikacja z uczniami, 
poprzez platformę Microsoft 
Teams oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

15-19.02.2021 
- „Na tropie zawodów”- prezentacja 
zawodów z udziałem dorosłych 
22-26.02.2021 
-Ojczyzna i patriotyzm - słowa znane czy 
nie? 

pogadanka, dyskusja na 
platformie Teams 

Joanna Ołdak 

 

Klasa 6A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i sprawdzania 
wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 15-19.02.2021r. 
Analiza i interpretacja utworu J.R.R. 
Tolkiena pt. „Hobbit, czyli tam i z 
powrotem”. 
22-26.02.2021r. 
Analiza i interpretacja utworu J.R.R. 
Tolkiena pt. „Hobbit, czyli tam i z 
powrotem”. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 

 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 15-19.02.2021 
Obliczenia procentowe. 
Obniżki i podwyżki. 
Obniżki i podwyżki. 
Obliczanie liczby, gdy dany jest jej 
procent*. 
22-26.02.2021 
Obliczanie liczby, gdy dany jest jej 
procent*. 
Powtórzenie wiadomości. 

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

Paulina Mroczek 



Sprawdzian wiadomości. 
Porównywanie liczb. 

Biologia 15-19.02.2021 
Sprawdzian wiadomości z działu 
„Stawonogi i mięczaki” 
22-26.02.2021 
Ryby- kręgowce środowisk wodnych. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 15-19.02.2021 
- wymienia przykłady działów 
nowoczesnego przemysłu we Francji. 
22-26.02.2021 
- przedstawia zalety i wady różnych 

rodzajów elektrowni. 
 

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 15-19.02.2021 
Kujawiak z oberkiem. Etnografia. 
Wzbogacenie wiedzy o polskich 
taocach narodowych i działalnośd 
Oskara Kolberga 
22-26.02.2021 
Muzyczne widowiska. Formy 
muzyczno- -teatralne: operetka, 
musical, rewia 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 15-19.02.2021 
Monarchia parlamentarna w Anglii. 
Oświecenie w Europie. 
22-26.02.2021 
Nowe potęgi europejskie. 
Quiz z rozdziału 3. ,, W obronie granic 
Rzeczypospolitej”. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

15-19.02.2021 
Hollywood - stolica przemysłu 
filmowego. Praca projektowa - 
przygotowanie quizu na temat znanego 
w kraju miejsca rozrywki 
Revision 5 - podsumowanie i 
utrwalenie wiadomości z rozdziału 5. 
22-26.02.2021 
Dwiczenia na rozumienie ze słuchu 
Sprawdzian obejmujący materiał z 

rozdziału 5. 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

15-19.02.2021 
Hollywood - stolica przemysłu 
filmowego. Praca projektowa - 
przygotowanie quizu na temat znanego 
w kraju miejsca rozrywki 
Revision 5 - podsumowanie i 
utrwalenie wiadomości z rozdziału 5. 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
językowe 
22-26.02.2021 
Dwiczenia na rozumienie ze słuchu 
Sprawdzian obejmujący materiał z 
rozdziału 5. 
Zakupy - nazwy sklepów 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
3 

15-19.02.2021 
Zajęcia odwołane. 
Zwyczaje i potrawy Wielkanocne. 
Podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 4. 
22-26.02.2021 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



Dwiczenia na rozumienie tekstu 
czytanego. 
Revision Units 3-4. 
Sprawdzian umiejętności z zakresu 
rozdziału 4. 

Plastyka 15 - 19.02.2021 
Malarstwo 
22 – 26.02.2021 
Malarstwo 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 15 - 19.02.2021 
Rzutowanie aksonometryczne 
22 – 26.02.2021 
Rzutowanie aksonometryczne 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 15-19.02.2021 
Definiujemy procedury w programie 
Logomocja 
22-26.02.2021 
Projekt w pięciu krokach w programie 
Logomocja 

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

Paulina Mroczek 

Religia 15-19.02.2021 
Sakramenty. 
22-26.02.2021 
Chrzest. Bierzmowanie. 

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 

15-19.02.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na 
temat sportów zimowych 
22-26.02.2021 r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
 - poszerzanie wiedzy dotyczących 
polskich olimpijczyków 

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 15-19.02.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na 
temat sportów zimowych 
22-26.02.2021 r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
 - poszerzanie wiedzy dotyczących 
polskich olimpijczyków 

Komunikacja z uczniami, poprzez 
platformę Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

15-19.02.2021 
Wspólnie odpowiadamy za nasze 
postępy w nauce. Sposoby zdobywania 
wiedzy. 
22-26.02.2021 
Poznawanie samego siebie i swojego 
miejsca w klasie, w rodzinie. 

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 15-19.02.2021r. 
Analiza i interpretacja utworu R. Kosika 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 

Danuta Turczyoska 



pt. „Felix, Net i Nika oraz Gang 
Niewidzialnych Ludzi”. 
22-26.02.2021r. 
Analiza i interpretacja utworu R. Kosika 
pt. „Felix, Net i Nika oraz Gang 
Niewidzialnych Ludzi”. 

 

Matematyka 15-19.02.2021 
- Pole trapezu. 
- Utrwalenie wiadomości z pól 
wielokątów. 
22-26.02.2021 
- Sprawdzian wiadomości z działu pola 
wielokątów. 
- Procenty i ułamki. 
 - Jaki to procent? 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 15-19.02.2021 
Sprawdzian wiadomości z działu 
„Stawonogi i mięczaki” 
22-26.02.2021 
Ryby- kręgowce środowisk wodnych. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 15-19.02.2021 
- wymienia przykłady działów 
nowoczesnego przemysłu we Francji. 
22-26.02.2021 
- przedstawia zalety i wady różnych 

rodzajów elektrowni. 
 

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 15-19.02.2021 
Kujawiak z oberkiem. Etnografia. 
Wzbogacenie wiedzy o polskich 
taocach narodowych i działalnośd 
Oskara Kolberga 
22-26.02.2021 
Muzyczne widowiska. Formy 
muzyczno- -teatralne: operetka, 
musical, rewia 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 15-19.02.2021 
Monarchia parlamentarna w Anglii. 
Quiz wiadomości z rozdziału 3. ,, W 
obronie granic Rzeczypospolitej”. 
22-26.02.2021 
Oświecenie w Europie. 
Nowe potęgi europejskie 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

15-19.02.2021 
Hollywood - stolica przemysłu 
filmowego. Praca projektowa - 
przygotowanie quizu na temat znanego 
w kraju miejsca rozrywki 
Revision 5 - podsumowanie i 
utrwalenie wiadomości z rozdziału 5. 
22-26.02.2021 
Dwiczenia na rozumienie ze słuchu 
Sprawdzian obejmujący materiał z 

rozdziału 5. 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

15-19.02.2021 
Hollywood - stolica przemysłu 
filmowego. Praca projektowa - 
przygotowanie quizu na temat znanego 
w kraju miejsca rozrywki 
Revision 5 - podsumowanie i 
utrwalenie wiadomości z rozdziału 5. 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
językowe 
22-26.02.2021 
Dwiczenia na rozumienie ze słuchu 
Sprawdzian obejmujący materiał z 
rozdziału 5. 
Zakupy - nazwy sklepów 

Język angielski 
3 

15-19.02.2021 
Zajęcia odwołane. 
Zwyczaje i potrawy Wielkanocne. 
Podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 4. 
22-26.02.2021 
Dwiczenia na rozumienie tekstu 
czytanego. 
Revision Units 3-4. 
Sprawdzian umiejętności z zakresu 
rozdziału 4. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 15 - 19.02.2021 
Malarstwo 
22 – 26.02.2021 
Malarstwo 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 15 - 19.02.2021 
Wymiarowanie rysunków  
22 – 26.02.2021 
Rzutowanie prostokątne - 
podsumowanie 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 15-19.02.2021 
Definiujemy procedury w programie 
Logomocja 
22-26.02.2021 
Projekt w pięciu krokach w programie 
Logomocja 

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

Paulina Mroczek 

Religia 15-19.02.2021 
Sakramenty. 
22-26.02.2021 
Chrzest. Bierzmowanie. 

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 15-19.02.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na 
temat sportów zimowych 
22-26.02.2021 r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
 - poszerzanie wiedzy dotyczących 
polskich olimpijczyków 

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 

15-19.02.2021r. 
Kultura języka, stroju i zachowania. 
22-26.02.2021r. 
„Zawód moich marzeo” - moje plany 
edukacyjno - zawodowe. Czynniki 
wpływające na wybór zawodu. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 

 

Klasa 6C 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 



Język polski 15.02-19.02.2021 
Bajki I. Krasickiego i innych autorów; 
Piszemy krótką bajkę. 
Terminy literackie – narzędzia do analizy i 
rozumienia znaczeo tekstu.  
22.02-26.02.2021 
Powtórzenie wiadomości przed 
sprawdzianem. 
Persi Jacson i Bogowie olimpijscy Złodziej 
pioruna – omówienie filmu obejrzanego przez 
klasę.  
Adele Faber, Elaine Mazlish, Jak mówid do 
nastolatków, żeby nas słuchały? 
Czesław Miłosz, Do mojej natury 
Słownik terminów literackich. 
Rozpoznawanie typów argumentacji. 

Microsoft Teams, Librus, 
Messenger 

Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 

Matematyka 15-19.02.2021 
- Procenty i ułamki. 
- Jaki to procent? 
22-26.02.2021 
- Diagramy procentowe.  
- Obliczenia procentowe. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 15-19.02.2021 
Sprawdzian wiadomości z działu „Stawonogi i 
mięczaki” 
22-26.02.2021 
Ryby- kręgowce środowisk wodnych. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 15-19.02.2021 
- wymienia przykłady działów nowoczesnego 
przemysłu we Francji. 
22-26.02.2021 
- przedstawia zalety i wady różnych rodzajów 

elektrowni. 
 

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 15-19.02.2021 
Kujawiak z oberkiem. Etnografia. 
Wzbogacenie wiedzy o polskich taocach 
narodowych i działalnośd Oskara Kolberga 
22-26.02.2021 
Muzyczne widowiska. Formy muzyczno- -
teatralne: operetka, musical, rewia 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 15-19.02.2021 
Quiz z rozdziału 3. ,, W obronie granic 
Rzeczypospolitej”. 
Monarchia parlamentarna w Anglii. 
22-26.02.2021 
Oświecenie w Europie. 
Nowe potęgi europejskie. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język 
angielski 1 

15-19.02.2021 
Hollywood - stolica przemysłu filmowego. 
Praca projektowa - przygotowanie quizu na 
temat znanego w kraju miejsca rozrywki 
Revision 5 - podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 5. 
22-26.02.2021 
Dwiczenia na rozumienie ze słuchu 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 

5. 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 2 

15-19.02.2021 
Hollywood - stolica przemysłu filmowego. 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



Praca projektowa - przygotowanie quizu na 
temat znanego w kraju miejsca rozrywki 
Revision 5 - podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 5. 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci językowe 
22-26.02.2021 
Dwiczenia na rozumienie ze słuchu 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
5. 
Zakupy - nazwy sklepów 

Język 
angielski 3 

15-19.02.2021 
Zajęcia odwołane. 
Zwyczaje i potrawy Wielkanocne. 
Podsumowanie i utrwalenie wiadomości z 
rozdziału 4. 
22-26.02.2021 
Dwiczenia na rozumienie tekstu czytanego. 
Revision Units 3-4. 
Sprawdzian umiejętności z zakresu rozdziału 
4. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 15 - 19.02.2021 
Malarstwo 
22 – 26.02.2021 
Malarstwo 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 15 - 19.02.2021 
Wymiarowanie rysunków  
22 – 26.02.2021 
Rzutowanie prostokątne - podsumowanie 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 15-19.02.2021 

Definiujemy procedury w programie 

Logomocja 

22-26.02.2021 
Projekt w pięciu krokach w programie 
Logomocja 

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

Paulina Mroczek 

Religia 15-19.02.2021 
Sakramenty. 
22-26.02.2021 
Chrzest. Bierzmowanie. 

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 

15-19.02.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na temat 
sportów zimowych 
22-26.02.2021 r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem ciężaru 
własnego ciała 
 - poszerzanie wiedzy dotyczących polskich 
olimpijczyków 

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 15-19.02.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na temat 
sportów zimowych 
22-26.02.2021 r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem ciężaru 
własnego ciała 
 - poszerzanie wiedzy dotyczących polskich 
olimpijczyków 

Komunikacja z uczniami, 
poprzez platformę Microsoft 
Teams oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 

Damian Tucin 

Godzina 15-19.02.2021 Komunikacja z uczniami, Damian Tucin 



wychowawcza Gospodarowanie naszymi finansami. 
22-26.02.2021 
Chłopiec a dziewczyna dwie różne 
osobowości.  

poprzez platformę Microsoft 
Teams oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 

 

Klasa 7A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 15-19.02.2021 
-Prezentujemy przemówienia -pierwsza 
godzina 
-Fonetyka- przypomnienie i uzupełnienie 
wiadomości -druga godzina 
-Rozbieżności między mową a pismem 
-Pisownia wyrazów z ą, ę, om, em, on, en 
-Twórca i jego czasy-Ignacy Krasicki 
22-26.02.2021 
-Praca klasowa z lektury „Qvo vadis” 
Henryka Sienkiewicza -pierwsza godzina  
-Twórca i jego czasy - Ignacy Krasicki (bajki) 
– druga godzina 
- W krzywym zwierciadle (satyry) 
- W krzywym zwierciadle (satyry) 
-Co już wiemy o twórczości Ignacego 
Krasickiego? 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyka 15-19.02.2021 
- Sumy algebraiczne.  
- Dodawanie i odejmowanie sum 
algebraicznych. 
22-26.02.2021 
- Mnożenie jednomianów przez sumy 
algebraiczne.  
- Mnożenie sum algebraicznych. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 15-19.02.2021 
Budowa i funkcjonowanie układu 
hormonalnego. 
Zaburzenia funkcjonowania układu 
hormonalnego. 
22-26.02.2021 
Budowa i rola układu nerwowego. 
Ośrodkowy układ nerwowy. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 15-19.02.2021 
- omawia wykorzystanie energii 
odnawialnych w Polsce. 
- przedstawia zasięg występowania 
Elektrowni w Polsce. 
22-26.02.2021 
- omawia możliwości rozwoju gospodarki 
morskiej w Polsce. 
- wskazuje i omawia największe porty 
morskie w Polsce. 

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 15-19.02.2021 
Powtórzenie wiadomości – obliczenia 
stechiometryczne 
Quiz – sprawdzian z obliczeo 
stechiometrycznych 
22-26.02.2021 
Woda - właściwości i rola w przyrodzie 
-zawartośd wody w organizmach żywych 
- główne źródła zanieczyszczeo wód 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 



- jak racjonalnie gospodarowad wodą  
Woda jako rozpuszczalnik: 
- co to jest emulsja plus przykłady 
- jak zbudowana jest cząsteczka wody 
- od czego zależy szybkośd rozpuszczanie się 
substancji w wodzie 

Fizyka 15-19.02.2021 
- Prawo Archimedesa a pływanie ciał. 
- Pływanie ciał – rozwiązywanie zadao. 
22-26.02.2021 
- Podsumowanie wiadomości o hydrostatyce 
i aerostatyce. 
- Powtórzenie wiadomości przed 
sprawdzianem. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Muzyka 15-19.02.2021 
Warsztat muzyczny 
22-26.02.2021 
Z dziejów muzyki – romantyzm. 

Przedstawiciele muzyki XIX wieku 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 15-19.02.2021 
Świat na drodze ku wojnie. 
Na frontach I wojny światowej. 
22-26.02.2021 
Quiz z rozdziału 4. ,,Ziemie polskie po 
Wiośnie Ludów”. 
Rewolucje w Rosji. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 15-19.02.2021 
 Meine Freunde/ Moi przyjaciele. 
Opisywanie wyglądu zewnętrznego. 
Unsere Klasse/Nasza klassa.  
Opowiadanie o swojej klasie. 
22- 26.02.2021  
Rate mal, wer das ist?/  
Zgadnij, kto to jest?Praca projektowa. 
Mein Zimmer/Mój pokój.  
Określanie położenia. 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język angielski 
1 

15-19.02.2021 
Dwiczenie w zakresie środków językowych: 
gramatyka. 
E-mail na temat uroczystości rodzinnych. 
Światowy dzieo książki. 
22-26.02.2021 
Powtórzenie materiału z rozdziału 5. 
Sprawdzian wiadomości z rozdziału 5. 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Żywienie cz.1 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

15-19.02.2021 
Gramatyka – powtórzenie wybranych 
zagadnieo. 
Uroczystości rodzinne. 
Dwiczenie w zakresie środków językowych: 
gramatyka. 
22-26.02.2021 
E-mail na temat uroczystości rodzinnych. 
Światowy dzieo książki. 
Powtórzenie materiału z rozdziału 5 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

15-19.02.2021 
Test (Sprawdzian wiadomości z rozdziału 4) 
Święta i uroczystości w Polsce i innych 
krajach 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

Teams. Librus Alina Brzykcy 



22-26.02.2021 
Składanie życzeo i gratulacji, odpowiadanie 
na życzenia i gratulacje 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka - powtórzenie wybranych 
zagadnieo 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

Plastyka 15 - 19.02.2021 
Happening i performance  
22 – 26.02.2021 
Happening i performance 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 15-19.02.2021 

Programowanie w języku Scratch – zmienne 

i obliczenia, sytuacje warunkowe 

22-26.02.2021 

Programowanie w języku Scratch – 
stosowanie procedur 

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

Paulina Mroczek 

Religia 15-19.02.2021 
Bohaterowie Izraela. 
22-26.02.2021 
Prorocy. 

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  15-19.02.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na 
temat sportów zimowych 
22-26.02.2021 r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
 - poszerzanie wiedzy dotyczących polskich 
olimpijczyków 

Komunikacja z uczniami, poprzez 
platformę Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

15 - 19.02.2021 
Samoocena – cechy charakteru, 
temperament 
22 – 26.02.2021 
Zainteresowania – czy są ważne przy 
wyborze zawodu ? 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Sylwia Łaskowska 

 

Klasa 7B 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski  15-19.02.2021r. 
Twórczośd Jana Kochanowskiego. 
22-26.02.2021r. 
Analiza i interpretacja utworu H. 
Sienkiewicza pt. „Quo vadis”. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 15-19.02.2021 
Powtórzenie wiadomości- wyrażenia 
algebraiczne 
Do czego służą równania? 
Liczby spełniające równania. 
Rozwiązywanie równao 
22-26.02.2021 
Rozwiązywanie równao. 
Rozwiązywanie równao. 
Rozwiązywanie równao.. 

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

Marta Wytrykus 



Zadania tekstowe- zastosowanie równao. 

Biologia 15-19.02.2021 
Budowa i funkcjonowanie układu 
hormonalnego. 
Zaburzenia funkcjonowania układu 
hormonalnego. 
22-26.02.2021 
Budowa i rola układu nerwowego. 
Ośrodkowy układ nerwowy. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 15-19.02.2021 
- omawia wykorzystanie energii 
odnawialnych w Polsce. 
- przedstawia zasięg występowania 
Elektrowni w Polsce. 
22-26.02.2021 
- omawia możliwości rozwoju gospodarki 
morskiej w Polsce. 
- wskazuje i omawia największe porty 
morskie w Polsce. 

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 15-19.02.2021 
Powtórzenie wiadomości – obliczenia 
stechiometryczne 
Quiz – sprawdzian z obliczeo 
stechiometrycznych 
22-26.02.2021 
Woda - właściwości i rola w przyrodzie 
-zawartośd wody w organizmach żywych 
- główne źródła zanieczyszczeo wód 
- jak racjonalnie gospodarowad wodą  
Woda jako rozpuszczalnik: 
- co to jest emulsja plus przykłady 
- jak zbudowana jest cząsteczka wody 
- od czego zależy szybkośd rozpuszczanie się 
substancji w wodzie 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 15-19.02.2021 
- Prawo Archimedesa a pływanie ciał. 
- Pływanie ciał – rozwiązywanie zadao. 
22-26.02.2021 
- Podsumowanie wiadomości o hydrostatyce 
i aerostatyce. 
- Powtórzenie wiadomości przed 
sprawdzianem. 

Platforma Microsoft Teams oraz 

dziennik elektroniczny Librus 
Justyna Sewastjanowicz 

Muzyka 15-19.02.2021 
Warsztat muzyczny 
22-26.02.2021 
Z dziejów muzyki – romantyzm. 
Przedstawiciele muzyki XIX wieku 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 15-19.02.2021 
Powtórzenie wiadomości z rozdziału 4. 
,,Ziemie polskie po Wiośnie Ludów. 
Świat na drodze ku wojnie. 
22-26.02.2021 
Rewolucje w Rosji. 
Quiz z rozdziału 4. ,, Ziemie polskie po 
Wiośnie Ludów”. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 15-19.02.2021 
 Meine Freunde/ Moi przyjaciele. 
Opisywanie wyglądu zewnętrznego. 
Unsere Klasse/Nasza klassa.  
Opowiadanie o swojej klasie. 
22- 26.02.2021  
Rate mal, wer das ist?/  

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 



Zgadnij, kto to jest?Praca projektowa. 
Mein Zimmer/Mój pokój.  
Określanie położenia. 

Język angielski 
1 

15-19.02.2021 
Dwiczenie w zakresie środków językowych: 
gramatyka. 
E-mail na temat uroczystości rodzinnych. 
Światowy dzieo książki. 
22-26.02.2021 
Powtórzenie materiału z rozdziału 5. 
Sprawdzian wiadomości z rozdziału 5. 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Żywienie cz.1 

Teeams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

15-19.02.2021 
Gramatyka – powtórzenie wybranych 
zagadnieo. 
Uroczystości rodzinne. 
Dwiczenie w zakresie środków językowych: 
gramatyka. 
22-26.02.2021 
E-mail na temat uroczystości rodzinnych. 
Światowy dzieo książki. 
Powtórzenie materiału z rozdziału 5 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

15-19.02.2021 
Test (Sprawdzian wiadomości z rozdziału 4) 
Święta i uroczystości w Polsce i innych 
krajach 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 
22-26.02.2021 
Składanie życzeo i gratulacji, odpowiadanie 
na życzenia i gratulacje 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka - powtórzenie wybranych 
zagadnieo 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

 Alina Brzykcy 

Plastyka 15 - 19.02.2021 
Happening i performance  
22 – 26.02.2021 
Projekt artystyczno-edukacyjny 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 15-19.02.2021 

Programowanie w języku Scratch – zmienne 

i obliczenia, sytuacje warunkowe 

22-26.02.2021 

Programowanie w języku Scratch – 
stosowanie procedur 

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

Paulina Mroczek 

Religia 15-19.02.2021 
Bohaterowie Izraela. 
22-26.02.2021 
Prorocy. 

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  15-19.02.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na 
temat sportów zimowych 
22-26.02.2021 r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
 - poszerzanie wiedzy dotyczących polskich 

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

Mariusz Firszt 



olimpijczyków 

Godzina 
wychowawcza 

15-19.02.2021 r. 
Subkultury młodzieżowe. 
22- 26.02.2021 r 
Problemy,trudności w nauce online. 

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 15.02-19.02.2021 
Opowieśd wigilijna Charlesa Dickensa 
22.02-26.02.2021 
Jan Sztautynger, wybrane utwory. 
Rozpoznawanie środków artystycznych. 
Rodzaje, gatunki, środki stylistyczne. 
Archaizmy.  
Powtórzenie wiadomości przed 
sprawdzianem. Testy na zrozumienie tekstu. 
• mapy myśli; 
• Krzysztof Szymborski, Jak byd szczęśliwym? 
(fragmenty); 
• Clare Furniss, Rok Szczura (fragmenty); 

Microsoft Teams, Librus, 
Messenger 

Bogumiła Jarosławska-
Malinowska 

Matematyka 15-19.02.2021 
Powtórzenie wiadomości- wyrażenia 
algebraiczne 
Do czego służą równania? 
Liczby spełniające równania. 
Rozwiązywanie równao 
22-26.02.2021 
Rozwiązywanie równao. 
Rozwiązywanie równao. 
Rozwiązywanie równao.. 
Zadania tekstowe- zastosowanie równao. 

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

Marta Wytrykus 

Biologia 15-19.02.2021 
Budowa i funkcjonowanie układu 
hormonalnego. 
Zaburzenia funkcjonowania układu 
hormonalnego. 
22-26.02.2021 
Budowa i rola układu nerwowego. 
Ośrodkowy układ nerwowy. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 15-19.02.2021 
- omawia wykorzystanie energii 
odnawialnych w Polsce. 
- przedstawia zasięg występowania 
Elektrowni w Polsce. 
22-26.02.2021 
- omawia możliwości rozwoju gospodarki 
morskiej w Polsce. 
- wskazuje i omawia największe porty 
morskie w Polsce. 

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 15-19.02.2021 
Powtórzenie wiadomości – obliczenia 
stechiometryczne 
Quiz – sprawdzian z obliczeo 
stechiometrycznych 
22-26.02.2021 
Woda - właściwości i rola w przyrodzie 
-zawartośd wody w organizmach żywych 
- główne źródła zanieczyszczeo wód 
- jak racjonalnie gospodarowad wodą  
Woda jako rozpuszczalnik: 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 



- co to jest emulsja plus przykłady 
- jak zbudowana jest cząsteczka wody 
- od czego zależy szybkośd rozpuszczanie się 
substancji w wodzie 

Fizyka 15-19.02.2021 
- Prawo Archimedesa a pływanie ciał. 
- Pływanie ciał – rozwiązywanie zadao. 
22-26.02.2021 
- Podsumowanie wiadomości o hydrostatyce 
i aerostatyce. 
- Powtórzenie wiadomości przed 
sprawdzianem. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Muzyka 15-19.02.2021 
Warsztat muzyczny 
22-26.02.2021 
Z dziejów muzyki – romantyzm. 
Przedstawiciele muzyki XIX wieku 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 15-19.02.2021 
Powtórzenie wiadomości z rozdziału 4. ,, 
Ziemie polskie po Wiośnie Ludów". 
Świat na drodze ku wojnie. 
22-26.02.2021 
Quiz z rozdziału 4. ,,Ziemie polskie po 
Wiośnie Ludów”. 
Na frontach I wojny światowej. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 15-19.02.2021 
 Meine Freunde/ Moi przyjaciele. 
Opisywanie wyglądu zewnętrznego. 
Unsere Klasse/Nasza klassa.  
Opowiadanie o swojej klasie. 
22- 26.02.2021  
Rate mal, wer das ist?/  
Zgadnij, kto to jest?Praca projektowa. 
Mein Zimmer/Mój pokój.  
Określanie położenia. 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język angielski 
1 

15-19.02.2021 
Dwiczenie w zakresie środków językowych: 
gramatyka. 
E-mail na temat uroczystości rodzinnych. 
Światowy dzieo książki. 
22-26.02.2021 
Powtórzenie materiału z rozdziału 5. 
Sprawdzian wiadomości z rozdziału 5. 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Żywienie cz.1 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

15-19.02.2021 
Gramatyka – powtórzenie wybranych 
zagadnieo. 
Uroczystości rodzinne. 
Dwiczenie w zakresie środków językowych: 
gramatyka. 
22-26.02.2021 
E-mail na temat uroczystości rodzinnych. 
Światowy dzieo książki. 
Powtórzenie materiału z rozdziału 5 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

15-19.02.2021 
Test (Sprawdzian wiadomości z rozdziału 4) 
Święta i uroczystości w Polsce i innych 
krajach 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 
22-26.02.2021 
Składanie życzeo i gratulacji, odpowiadanie 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



na życzenia i gratulacje 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka - powtórzenie wybranych 
zagadnieo 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

Plastyka 15 - 19.02.2021 
Happening i performance  
22 – 26.02.2021 
Projekt artystyczno-edukacyjny 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 15-19.02.2021 

Programowanie w języku Scratch – zmienne 

i obliczenia, sytuacje warunkowe 

22-26.02.2021 

Programowanie w języku Scratch – 
stosowanie procedur 

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

Paulina Mroczek 

Religia 15-19.02.2021 
Bohaterowie Izraela. 
22-26.02.2021 
Prorocy. 

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  15-19.02.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na 
temat sportów zimowych 
22-26.02.2021 r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
 - poszerzanie wiedzy dotyczących polskich 
olimpijczyków 

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 

15.02-19.02.2021 
Filmowa lekcja wychowawcza: O depresji. 
22.02-26.02.2021 
Samoocena. Radzenie sobie z emocjami. 
Zajęcia afirmacyjne. 

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 15-19.02.2021 
-Prezentujemy swoje listy motywacyjne 
-Fonetyka- powtórzenie wiadomości 
-Fonetyka -powtórzenie wiadomości 
- Słowotwórstwo- powtórzenie wiadomości 
- Słowotwórstwo-powtórzenie wiadomości 
22-26.02.2021 
- Praca klasowa z lektury „Syzyfowe prace” 
Stefana Żeromskiego  
- Najczęstsze błędy językowe 
- Najczęstsze błędy językowe 
- O nazwach miejscowości 
- O imionach i nazwiskach 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyka 15-19.02.2021 
-Odczytywanie wykresów. 
- Powtórzenie wiadomości z działu. 
- Sprawdzian wiadomości 
22-26.02.2021 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 



- Pole powierzchni i objętośd graniastosłupa. 
- Odcinki w graniastosłupach. 
- Rodzaje ostrosłupów. 

Biologia 15-19.02.2021 
Cechy populacji. 
22-26.02.2021 
Konkurencja 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 15-19.02.2021 
- omawia zmiany liczby ludności w Ameryce 
na przestrzeni lat na podstawie wykresu. 
22-26.02.2021 
- wymienia i wskazuje na mapie świata 
największe miasta oraz aglomeracje Ameryki 
Północnej i Południowej. 

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 15-19.02.2021 
Kwas etanowy 
- właściwości, zastosowanie i reakcje kwasu 
etanowego  
Wyższe kwasy karboksylowe 
- wzory i nazwy wyższych kwasów 
karboksylowych 
- właściwości i zastosowanie  
22-26.02.2021 
Porównanie właściwości wyższych kwasów 
karboksylowych 
- rozwiązywanie zadao z podręcznika 
Estry 
-  tworzenie wzorów i nazwy estrów  
- właściwości i zastosowanie 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 15-19.02.2021 
- Podsumowanie wiadomości dotyczących 
magnetyzmu. 
- Sprawdzian wiadomości z magnetyzmu. 
22-26.02.2021 
- Omówienie i poprawa sprawdzianu. 
- Ruch drgający. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Historia 15-19.02.2021 
Quiz z rozdziału 3 ,,Świat po II wojnie 
światowej ". 
Opór społeczny wobec komunizmu. 
22-26.02.2021 
Powojenna odbudowa. 
Polska w czasach stalinizmu. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język 
niemiecki 

15-19.02.2021  
Ich habe Bauchschmerzen. Boli mnie brzuch. 
Beim Arzt. U Lekarza. 
22-26.02.2021  
In der Apotkeke (1) W aptece  
In der Apotkeke (2) W aptece  

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 
 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 

Język 
angielski 1 

15-19.02.2021 
Rozmowy na temat wynalazków z 
wykorzystaniem poznanego słownictwa oraz 
strony biernej. 
Doskonalenie rozumienia ze słuchu w 
kontekście nowoczesnych technologii. 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci językowe. 
22-26.02.2021 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
11. 
Uzupełnianie fragmentów zdao z 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



uwzględnieniem słownictwa z zakresu 
odkrycia naukowe, tworzenie wiadomości 
typu wpis na forum. 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

Język 
angielski 2 

15-19.02.2021 
Zastosowanie czasu Past Simple w 
dwiczeniach, rozmowa o zakupach i sklepach. 
Praca z dwiczeniami w zakresie rozdziału 7 
„Zakupy i Usługi”. 
Opisywanie miejsc z wykorzystaniem struktur 
porównawczych w kontekście podróżowania. 
22-26.02.2021 
Opisywanie podróży, parafraza zdao, pisanie 
pocztówki z wakacji. 
Utrwalenie materiału z rozdziałów 7 i 8. 
Sprawdzian wiadomości z rozdziałów 7 i 8. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Informatyka 15-19.02.2021 
Tworzenie programów w środowisku 
programowania Baltie 
22-26.02.2021 
Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego 

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

Paulina Mroczek 

WOS 15-19.02.2021 
Omówienie rozdziałów   Konstytucji RP 
Trójpodział władzy (sposób rządzenia 
paostwem demokratycznym 
22-26.02.2021 
Polski parlament – sejm i senat 
 Jak uchwala się ustawę? 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Maria Wytrykowska 

EDB 15-19.02.2021 
Pierwsza pomoc przedmedyczna. 
22-26.02.2021 
Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej 
pomocy. 

Teams, Librus Agnieszka Kowalik 

Religia 15-19.02.2021 
Poznanie Boga. 
22-26.02.2021 
Wybór między dobrem, a złem. 
 

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 

15-19.02.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na temat 
sportów zimowych 
22-26.02.2021 r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem ciężaru 
własnego ciała 
 - poszerzanie wiedzy dotyczących polskich 
olimpijczyków 

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 15-19.02.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na temat 
sportów zimowych 
22-26.02.2021 r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem ciężaru 
własnego ciała 
 - poszerzanie wiedzy dotyczących polskich 
olimpijczyków 

Komunikacja z uczniami, poprzez 
platformę Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Damian Tucin 

Godzina 15-19.02.2021 Dziennik elektroniczny librus, Justyna Wasiak 



wychowawcza Szacunek wobec siebie i innych. 
22-26.02.2021 

Fizjologia zmian okresu dojrzewania. 

Teams 

 

Klasa 8B 
 

Przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 15-19.02.2021r. 
1.Mowa zależna i niezależna. 
2. Słowotwórstwo - tworzenie i budowa 
wyrazów. 
22-26.02.2021r. 
Analiza słowotwórcza wyrazów. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 15-19.02.2021 
-Odczytywanie wykresów. 
- Powtórzenie wiadomości z działu. 
- Sprawdzian wiadomości 
22-26.02.2021 
- Pole powierzchni i objętośd graniastosłupa. 
- Odcinki w graniastosłupach. 
- Rodzaje ostrosłupów. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 15-19.02.2021 
Cechy populacji. 
22-26.02.2021 
Konkurencja. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 15-19.02.2021 
- omawia zmiany liczby ludności w Ameryce 
na przestrzeni lat na podstawie wykresu. 
22-26.02.2021 
- wymienia i wskazuje na mapie świata 
największe miasta oraz aglomeracje Ameryki 
Północnej i Południowej. 

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 15-19.02.2021 
Kwas etanowy 
- właściwości, zastosowanie i reakcje kwasu 
etanowego  
Wyższe kwasy karboksylowe 
- wzory i nazwy wyższych kwasów 
karboksylowych 
- właściwości i zastosowanie  
22-26.02.2021 
Porównanie właściwości wyższych kwasów 
karboksylowych 
- rozwiązywanie zadao z podręcznika 
Estry 
-  tworzenie wzorów i nazwy estrów  
- właściwości i zastosowanie 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 15-19.02.2021 
- Podsumowanie wiadomości dotyczących 
magnetyzmu. 
- Sprawdzian wiadomości z magnetyzmu. 
22-26.02.2021 
- Omówienie i poprawa sprawdzianu. 
- Ruch drgający. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Historia 15-19.02.2021 
Podsumowanie wiadomości z rozdziału 3. 
,,Świat po II wojnie światowej". 
Początki władzy komunistów w Polsce. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 



22-26.02.2021 
Quiz z rozdziału 3. ,,Świat po II wojnie 
światowej”. 
Opór społeczny wobec komunizmu. 

Język niemiecki 15-19.02.2021  
Ich habe Bauchschmerzen. Boli mnie brzuch. 
Beim Arzt. U Lekarza. 
22-26.02.2021  
In der Apotkeke (1) W aptece  
In der Apotkeke (2) W aptece 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 

Język angielski 
1 

15-19.02.2021 
Rozmowy na temat wynalazków z 
wykorzystaniem poznanego słownictwa oraz 
strony biernej. 
Doskonalenie rozumienia ze słuchu w 
kontekście nowoczesnych technologii. 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci językowe. 
22-26.02.2021 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
11. 
Uzupełnianie fragmentów zdao z 
uwzględnieniem słownictwa z zakresu 
odkrycia naukowe, tworzenie wiadomości 
typu wpis na forum. 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

15-19.02.2021 
Zastosowanie czasu Past Simple w 
dwiczeniach, rozmowa o zakupach i sklepach. 
Praca z dwiczeniami w zakresie rozdziału 7 
„Zakupy i Usługi”. 
Opisywanie miejsc z wykorzystaniem struktur 
porównawczych w kontekście podróżowania. 
22-26.02.2021 
Opisywanie podróży, parafraza zdao, pisanie 
pocztówki z wakacji. 
Utrwalenie materiału z rozdziałów 7 i 8. 
Sprawdzian wiadomości z rozdziałów 7 i 8. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Informatyka 15-19.02.2021 
Tworzenie programów w środowisku 
programowania Baltie 
22-26.02.2021 
Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego 

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

Paulina Mroczek 

WOS 15-19.02.2021 
Sprawdzian wiadomości  
z działu III – Czym jest samorząd  
Omówienie rozdziałów Konstytucji RP 
22-26.02.2021 
Trójpodział władzy (sposób rządzenia 
paostwem demokratycznym) 
Polski parlament (sejm i senat) 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Maria Wytrykowska 

EDB 15-19.02.2021 
Pierwsza pomoc przedmedyczna. 
22-26.02.2021 
Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej 

pomocy. 

Teams, Librus Agnieszka Kowalik 

Religia 15-19.02.2021 
Poznanie Boga. 
22-26.02.2021 
Wybór między dobrem, a złem. 
 

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

Ks. Paweł Cudny 



przekaźniki elektroniczne. 

W-F 
dziewczyny 

15-19.02.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na temat 
sportów zimowych 
22-26.02.2021 r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem ciężaru 
własnego ciała 
 - poszerzanie wiedzy dotyczących polskich 
olimpijczyków 

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 15-19.02.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na temat 
sportów zimowych 
22-26.02.2021 r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem ciężaru 
własnego ciała 
 - poszerzanie wiedzy dotyczących polskich 
olimpijczyków 

Komunikacja z uczniami, poprzez 
platformę Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

15-19.02.2021 
Autorytety w życiu człowieka. 
22-26.02.2021 
Ja - rodzina, rodzina- ja. Przestrzeganie zasad 
moralnych. 

Dziennik elektroniczny librus, 
Teams 

Monika Lach 

 

 


