
 

 

Klasa 4A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 01-05.03.2021 

Analiza i interpretacja wierszy z podręcznika. 

Powtórzenie wiadomości przed 

sprawdzianem. 

Test na zrozumienie tekstu.. 

08-12.03.2021 

Jaką funkcję pełni czasownik i przez co się 

odmienia? Czasownik w czasie przeszłym  

i przyszłym.  

Czytamy nasze wybrane opowiadania 

twórcze z puentą i punktem zwrotnym. 

Dwiczenia frazeologiczne i stylistyczne. 

Microsoft Teams, Librus Bogumiła Jarosławska-
Malinowska 

Matematyka 01-05.03.2021 
 Dodawanie ułamków zwykłych 
Odejmowanie ułamków zwykłych 
Powtórzenie wiadomości ułamki zwykłe 
08-12.03.2021 
Powtórzenie wiadomości ułamki zwykłe 
Sprawdzian wiadomości ułamki zwykłe 
Ułamki o mianownikach 10,100,1000 

Microsoft Teams, Librus Beata Uszyoska 

Przyroda 01-05.03.2021 
Orientujemy się w terenie. 
Rodzaje krajobrazów. 
08-12.03.2021 
Krajobrazy kulturowe i naturalne. 
Ukształtowanie terenu. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Muzyka 01-05.03.2021 
Instrumenty perkusyjne. Podział i brzmienie 
08-12.03.2021 
Dzieciostwo Fryderyka Chopina 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 01-05.03.2021 
Powtórzenie wiadomości z rozdziału 2. ,, Od 
Piastów do Jagiellonów"". 
08-12.03.2021 
Koncert ,,Młodzi Niezłomnym". Obchody 
Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy 
Wyklętych”. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

01-05.03.2021 

Opisywanie zwierząt w kontekście 
przeczytanej historyjki obrazkowej. 
Unit 4 Test. 
Zastosowanie czasownika has got do opisu 
zwierząt. 
08-12.03.2021 

Odgrywanie dialogów z elementami opisu 
zwierząt. 
Określenie posiadanych zwierząt z 
zastosowaniem czasownika have got. 
Praca z dwiczeniami - umiejętności językowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

01-05.03.2021 

Opisywanie zwierząt w kontekście 
przeczytanej historyjki obrazkowej. 
Unit 4 Test. 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



Zastosowanie czasownika has got do opisu 
zwierząt. 
08-12.03.2021 

Odgrywanie dialogów z elementami opisu 
zwierząt. 
Określenie posiadanych zwierząt z 
zastosowaniem czasownika have got. 
Praca z dwiczeniami - umiejętności 
językowe. 

Plastyka 01 - 05.03.2021 
Czy znasz te słowa ? Kompendium wiedzy o 
architekturze 
08 – 12.03.2021 
Czym jest grafika ? 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 01 - 05.03.2021 
Znaki drogowe poziome 
08 – 12.03.2021 
Znaki drogowe pionowe 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 01-05.03.2021 
Programujemy historyjki w języku Scratch – 
tworzymy program i powtarzamy polecenia. 
08-12.03.2021 
Programujemy historyjki w języku Scratch – 
zmieniamy tło sceny i dodajemy więcej 
duszków. 

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

Paulina Mroczek 

Religia 01-05.03.2021 
Odkrywanie miłości Boga.  
08-12.03.2021 
Określenia majestatu 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  01-05.03.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.03.2021 r. 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowiek 

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 

01-05.03.2021 
Moje plany edukacyjno-zawodowe 
08-12.03.2021 
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 01-05.03.2021 

Analiza i interpretacja wierszy z podręcznika. 

Powtórzenie wiadomości przed 

sprawdzianem. 

Test na zrozumienie tekstu. 

Microsoft Teams, Librus Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 



08-12.03.2021 

Jaką funkcję pełni czasownik i przez co się 

odmienia? Czasownik w czasie przeszłym  

i przyszłym.  

Czytamy nasze wybrane opowiadania 

twórcze z puentą i punktem zwrotnym. 

Dwiczenia frazeologiczne i stylistyczne. 

Matematyka 01-05.03.2021 
 Dodawanie ułamków zwykłych 
Odejmowanie ułamków zwykłych 
Powtórzenie wiadomości ułamki zwykłe 
08-12.03.2021 
Powtórzenie wiadomości ułamki zwykłe 
Sprawdzian wiadomości ułamki zwykłe 
Ułamki o mianownikach 10,100,1000 

Microsoft Teams, Librus Beata Uszyoska 

Przyroda 01-05.03.2021 
Orientujemy się w terenie. 
Rodzaje krajobrazów. 
08-12.03.2021 
Krajobrazy kulturowe i naturalne. 
Ukształtowanie terenu. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Muzyka 01-05.03.2021 
Instrumenty perkusyjne. Podział i brzmienie 
08-12.03.2021 
Dzieciostwo Fryderyka Chopina 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 01-05.03.2021 
Quiz z rozdziału 2. ,, Od Piastów do 
Jagiellonów". 
08-12.03.2021 
Koncert ,,Młodzi Niezłomnym". Obchody 
Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy 
Wyklętych”. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

01-05.03.2021 
Zastosowanie czasownika „has got” do opisu 
zwierząt. 
Odgrywanie dialogów z elementami opisu 
zwierząt. 
Określanie posiadanych zwierząt z 
zastosowaniem czasownika „have got”. 
08-12.03.2021 
Zwierzęta w roli gwiazd filmowych w 
przeczytanych tekstach. 
Tworzenie pisemnego opisu wybranego 
zwierzęcia za pomocą poznanych struktur i 
słownictwa. 
Tworzenie pracy projektowej na temat 
zwierząt. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

01-05.03.2021 
Tomek and friends – At the zoo. 
Zastosowanie czasownika „has got” do opisu 
zwierząt. 
Odgrywanie dialogów z elementami opisu 
zwierząt. 
08-12.03.2021 
Określanie posiadanych zwierząt z 
zastosowaniem czasownika „have got”. 
Zwierzęta w roli gwiazd filmowych w 
przeczytanych tekstach. 
Tworzenie pisemnego opisu wybranego 
zwierzęcia za pomocą poznanych struktur i 
słownictwa. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 01 - 05.03.2021 Platforma Microsoft Teams oraz Sylwia Łaskowska 



Bajkowa budowla 

08 – 12.03.2021 

Czy znasz te słowa ? Kompendium wiedzy o 
architekturze 

dziennik elektroniczny Librus 

Technika 01 - 05.03.2021 
Zanim wyruszysz – sygnały drogowe 
08 – 12.03.2021 
Znaki drogowe poziome 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 01-05.03.2021 
Programujemy historyjki w języku Scratch – 
tworzymy program i powtarzamy polecenia. 
08-12.03.2021 
Programujemy historyjki w języku Scratch – 
zmieniamy tło sceny i dodajemy więcej 
duszków. 

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

Paulina Mroczek 

Religia 01-05.03.2021 
Odkrywanie miłości Boga.  
08-12.03.2021 
Określenia majestatu 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  01-05.03.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.03.2021 r. 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowiek 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

01-05.03.2021 
Moje plany edukacyjno – zawodowe. 
08-12.03.2021 
Charakterystyka zawodów i grup 
zawodowych. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

 

Klasa 5A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 01-05.03.2021 
- Sprawdzian z działu „Przystanek  historia” 
-Udział w warsztatach „Nie- jeden ląd” 
-Początki świata według Greków 
-Z wizytą na Olimpie- poznajemy greckich 
bogów 
-Po stracie córki- porozmawiajmy o 
uczuciach matki (Mit o Demeter i 
Persefonie) 
08-12.03.2021 
- Daremny trud Syzyfa- o karze za 
zuchwałośd 
-Daremny trud Syzyfa- o karze za 
zuchwałośd 
-Frazeologizm poprawny czy błędny? 
-Krótko i zwięźle lub dłużej i ciekawiej 
- Pan przecinek przychodzi z wizytą 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 



Matematyka 01-05.03.2021 
- Omówienie i poprawa sprawdzianu. 
- Dodawanie i odejmowanie ułamków 
dziesiętnych. 
- Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 
100, 1000. 
08-12.03.2021 
- Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 
100, 1000. 
 - Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 
liczby naturalne. 
- Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 
siebie. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 01-05.03.2021 
Sprawdzian wiadomości z działu 3. 
08-12.03.2021 
Tkanki roślinne. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 01-05.03.2021 
- opisuje podróże i odkrycia geograficzne w 
XX w. 
08-12.03.2021 
- sprawdzenie wiadomości-odkrycia 
geograficzne. 
 

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 01-05.03.2021 
Na wielu strunach. Instrumenty strunowe. 
Podział instrumentów strunowych 
08-12.03.2021 
Młodośd Fryderyka Chopina.  Życie 
i twórczośd Chopina do roku 1830 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Anna Jakubiak 

Historia 01-05.03.2021 
Koncert ,,Młodzi Niezłomnym". Obchody 
Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy 
Wyklętych”. 
Średniowieczne miasto i wieś. 
08-12.03.2021 
Kościół w średniowieczu. 
Sztuka średniowiecza. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

01-05.03.2021 

Praca projektowa - mój wymarzony gadżet - 
dwiczenia w uzyskiwaniu informacji i 
opracowywanie wyników ankiety. 
Revision 4 - podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 4. 
Praca z dwiczeniami - umiejętności językowe 

08-12.03.2021 

Przygotowanie do sprawdzianu- dwiczenia 
na rozumienie ze słuchu. 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
4. 
Praca z dwiczeniami - umiejętności językowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

01-05.03.2021 
Czy cyfrowa szkoła to dobry pomysł? „The 
school of the future?” 
Uzasadnianie i wyjaśnianie w kontekście 
pisania tekstu na temat korzystania z 
różnych technologii w życiu codziennym. 
Praca projektowa – mój wymarzony gadżet. 
08-12.03.2021 
Revision 4 – podsumowanie i utrwalenie 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



wiadomości z rozdziału 4. 
Przygotowanie do sprawdzianu – dwiczenia 
na rozumienie ze słuchu. 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
4. 

Plastyka 01 - 05.03.2021 
Kompozycja rytmiczna 
08- 12.03.2021 
Kompozycja rytmiczna 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 01 - 05.03.2021 
To umiem ! 
08 – 12.03.2021 
Jak powstaje rysunek techniczny ? 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 01-05.03.2021 

Sztuczki ułatwiające wstawianie obrazów. 

08-12.03.2021 
Programujemy w języku Scratch. 

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

Paulina Mroczek 

Religia 01-05.03.2021 
Biblia przestrzenią twórczości. 
08-12.03.2021 
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 

01-05.03.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.03.2021 r. 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowiek 

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 01-05.03.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.03.2021 r. 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowiek 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

01-05.03.2021 
-Moje plany edukacyjno- zawodowe 
08-12.03.2021 
-Zasady udzielania pierwszej pomocy 

pogadanka, dyskusja na 
platformie Teams 

Joanna Ołdak 

 

Klasa 6A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i sprawdzania 
wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 



Język polski 01-05.03.2021r. 
Analiza i interpretacja utworu J.R.R. 
Tolkiena pt. „Hobbit, czyli tam i z 
powrotem”. 
08-12.03.2021r. 
Dwiczenia redakcyjne: opis przeżyd 
wewnętrznych. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 

 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 01-05.03.2021 
Praca klasowa-procenty. 
Porównywanie liczb całkowitych. 
Porównywanie liczb całkowitych. 
Dodawanie i odejmowanie liczb 
całkowitych. 
08-12.03.2021 
Dodawanie i odejmowanie liczb 
całkowitych. 
Dodawanie i odejmowanie liczb 
całkowitych. 
Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. 
Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. 

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

Paulina Mroczek 

Biologia 01-05.03.2021 
Przegląd ryb. 
08-12.03.2021 
Znaczenie ryb dla przyrody i człowieka. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 01-05.03.2021 
- przedstawia zalety i wady różnych 
rodzajów elektrowni. 
08-12.03.2021 
- wymienia atrakcje turystyczne 
w wybranych krajach Europy 
Południowej na podstawie mapy 
tematycznej i fotografii. 

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 01-05.03.2021 
Kujawiak z oberkiem. Etnografia. 
Wzbogacenie wiedzy o polskich 
taocach narodowych i działalnośd 
Oskara Kolberga 
08-12.03.2021 
Muzyczne widowiska. Formy 
muzyczno- -teatralne: operetka, 
musical, rewia 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 01-05.03.2021 
Koncert ,,Młodzi Niezłomnym". 
Obchody Narodowego Dnia Pamięci 
,,Żołnierzy Wyklętych”. 
Stany Zjednoczone Ameryki. 
08-12.03.2021 
Podsumowanie wiadomości z rozdziału 
4. ,, Od absolutyzmu do republiki”. 
Rzeczpospolita pod rządami Wettinów. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

01-05.03.2021 

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 dwiczeniami - umiejętności 
językowe 

08-12.03.2021 

Dwiczenia na rozumienie ze słuchu 

Sprawdzian obejmujący materiał z 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



rozdziału 5. 
Praca z dwiczeniami - umiejętności 
językowe. 

Język angielski 
2 

01-05.03.2021 
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 dwiczeniami - umiejętności 
językowe 
08-12.03.2021 
Dwiczenia na rozumienie ze słuchu 
Sprawdzian obejmujący materiał z 
rozdziału 5. 
Praca z dwiczeniami - umiejętności 
językowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
3 

01-05.03.2021 
Podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 4. 
Sprawdzian umiejętności z zakresu 
materiału z rozdziału 4. 
Gatunki filmu. 
08-12.03.2021 
Zuzia and friends – W kinie. 
Koniecznośd I zakaz. 
Idziemy do kina. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 01 - 05.03.2021 
Malarstwo impresjonizmu i 
symbolizmu 
08 - 12.03.2021 
Zrób to sam ! 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 01 - 05.03.2021 
Wymiarowanie rysunków  
08 – 12.03.2021 
Wymiarowanie rysunków 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 01-05.03.2021 

Projekt w pięciu krokach w programie 

Logomocja 

08-12.03.2021 
Programujemy w Logomocji – zadania. 

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

Paulina Mroczek 

Religia 01-05.03.2021 
Sakramenty c d. 
08-12.03.2021 
Sakramenty c d. 

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 

01-05.03.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.03.2021 r. 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na 
zdrowie człowiek 

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 01-05.03.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.03.2021 r. 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na 
zdrowie człowiek 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

01-05.03.2021 

Poznawanie samego siebie i swojego 

miejsca w klasie, w rodzinie. 

08-12.03.2021 

„Chłopiec a dziewczyna - dwie różne 
osobowości” - pogadanka. 

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 01-05.03.2021 
1. Analiza i interpretacja utworu R. 
Kosika pt. „Felix, Net i Nika oraz Gang 
Niewidzialnych Ludzi”. 
2. Przypowieści biblijne – analiza i 
interpretacja. 
08-12.03.2021 
Przypowieści biblijne – analiza i 
interpretacja. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 01-05.03.2021 
- Jaki to procent? Obliczenia za pomocą 
kalkulatora. 
- Omówienie i poprawa sprawdzianu z 
pól wielokątów. 
- Diagramy procentowe. 
08-12.03.2021 
- Obliczenia procentowe. 
- Obniżki i podwyżki. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 01-05.03.2021 
Przegląd ryb. 
08-12.03.2021 
Znaczenie ryb dla przyrody i człowieka. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 01-05.03.2021 
- przedstawia zalety i wady różnych 
rodzajów elektrowni. 
08-12.03.2021 
- wymienia atrakcje turystyczne 
w wybranych krajach Europy 
Południowej na podstawie mapy 
tematycznej i fotografii. 

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 01-05.03.2021 
Kujawiak z oberkiem. Etnografia. 
Wzbogacenie wiedzy o polskich 
taocach narodowych i działalnośd 
Oskara Kolberga 
08-12.03.2021 
Muzyczne widowiska. Formy 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 



muzyczno- -teatralne: operetka, 
musical, rewia 

Historia 01-05.03.2021 
Koncert ,,Młodzi Niezłomnym". 
Obchody Narodowego Dnia Pamięci 
,,Żołnierzy Wyklętych”. 
Stany Zjednoczone Ameryki. 
08-12.03.2021 
Podsumowanie wiadomości z rozdziału 
4. ,, Od absolutyzmu do republiki”. 
Rzeczpospolita pod rządami Wettinów. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

01-05.03.2021 

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 dwiczeniami - umiejętności 
językowe 

08-12.03.2021 

Dwiczenia na rozumienie ze słuchu 

Sprawdzian obejmujący materiał z 
rozdziału 5. 
Praca z dwiczeniami - umiejętności 
językowe. 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

01-05.03.2021 
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 dwiczeniami - umiejętności 
językowe 
08-12.03.2021 
Dwiczenia na rozumienie ze słuchu 
Sprawdzian obejmujący materiał z 
rozdziału 5. 
Praca z dwiczeniami - umiejętności 
językowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
3 

01-05.03.2021 
Podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 4. 
Sprawdzian umiejętności z zakresu 
materiału z rozdziału 4. 
Gatunki filmu. 
08-12.03.2021 
Zuzia and friends – W kinie. 
Koniecznośd I zakaz. 
Idziemy do kina. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 01 - 05.03.2021 
Malarstwo impresjonizmu i 
symbolizmu 
08 - 12.03.2021 
Zrób to sam ! 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 01 - 05.03.2021 
Rzutowanie aksonometryczne - 
podsumowanie 
08 – 12.03.2021 
Elementy elektroniki 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 01-05.03.2021 Aktywnośd podczas zajęd zdalnych, Paulina Mroczek 



Programujemy w Logomocji – zadania. 
08-12.03.2021 
Przykłady algorytmów 
matematycznych. 

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

Religia 01-05.03.2021 
Sakramenty c d. 
08-12.03.2021 
Sakramenty c d. 

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 01-05.03.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.03.2021 r. 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na 
zdrowie człowiek 

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 

01-05.03.2021r. 
Zasady bezpieczeostwa i Netykieta w 
sieci. 
08-12.03.2021r. 
Jak sobie radzid ze stresem? 

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 01-05.03.2021 

Analiza bajek, podsumowanie i test na 

zrozumienie tekstu. Związki frazeologiczne. 

Terminy literackie – narzędzia do analizy 

i rozumienia znaczeo tekstu.  

Powtórzenie wiadomości przed 

sprawdzianem. 

08-12.03.2021 

Czesław Miłosz, Do mojej natury 

Słownik terminów literackich. 

Rozpoznawanie typów argumentacji. Adele 

Faber, Elaine Mazlish, Jak mówid do 

nastolatków, żeby nas słuchały? 

Czytamy nasze wybrane opowiadania twórcze 

z puentą i punktem zwrotnym. 

Dwiczenia frazeologiczne i stylistyczne. 

Microsoft Teams, Librus, 
Messenger 

Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 

Matematyka 01-05.03.2021 
- Obliczenia procentowe. 
- Obniżki i podwyżki 
08-12.03.2021 
- Obliczanie liczby gdy dany jest jej procent.  
- Powtórzenie wiadomości. 
- Sprawdzian – procenty. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 01-05.03.2021 
Przegląd ryb. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 



08-12.03.2021 
Znaczenie ryb dla przyrody i człowieka. 

Geografia 01-05.03.2021 
- przedstawia zalety i wady różnych rodzajów 
elektrowni. 
08-12.03.2021 
- wymienia atrakcje turystyczne w wybranych 
krajach Europy Południowej na 
podstawie mapy tematycznej i fotografii. 
 

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 01-05.03.2021 
Kujawiak z oberkiem. Etnografia. 
Wzbogacenie wiedzy o polskich taocach 
narodowych i działalnośd Oskara Kolberga 
08-12.03.2021 
Muzyczne widowiska. Formy muzyczno- -
teatralne: operetka, musical, rewia 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 01-05.03.2021 
Koncert ,,Młodzi Niezłomnym". Obchody 
Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy 
Wyklętych”. 
Stany Zjednoczone Ameryki. 
08-12.03.2021 
Podsumowanie wiadomości z rozdziału 4. ,, 
Od absolutyzmu do republiki”. 
Rzeczpospolita pod rządami Wettinów. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język 
angielski 1 

01-05.03.2021 

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 dwiczeniami - umiejętności językowe 

08-12.03.2021 

Dwiczenia na rozumienie ze słuchu 

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
5. 
Praca z dwiczeniami - umiejętności językowe. 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 2 

01-05.03.2021 
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 dwiczeniami - umiejętności językowe 
08-12.03.2021 
Dwiczenia na rozumienie ze słuchu 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
5. 
Praca z dwiczeniami - umiejętności językowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 3 

01-05.03.2021 
Podsumowanie i utrwalenie wiadomości z 
rozdziału 4. 
Sprawdzian umiejętności z zakresu materiału 
z rozdziału 4. 
Gatunki filmu. 
08-12.03.2021 
Zuzia and friends – W kinie. 
Koniecznośd I zakaz. 
Idziemy do kina. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 01 - 05.03.2021 Platforma Microsoft Teams oraz Sylwia Łaskowska 



Malarstwo impresjonizmu i symbolizmu 
08 - 12.03.2021 
Zrób to sam ! 

dziennik elektroniczny Librus 

Technika 01 - 05.03.2021 
Rzutowanie aksonometryczne - 
podsumowanie 
08 – 12.03.2021 
Elementy elektroniki 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 01-05.03.2021 
Programujemy w Logomocji – zadania. 
08-12.03.2021 
Przykłady algorytmów matematycznych. 

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

Paulina Mroczek 

Religia 01-05.03.2021 
Sakramenty c d. 
08-12.03.2021 
Sakramenty c d. 

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 

01-05.03.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.03.2021 r. 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowiek 

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 01-05.03.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.03.2021 r. 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowiek 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

01-05.03.2021 
Chłopiec a dziewczyna dwie różne 
osobowości – pogadanka. 
08-12.03.2021 
Wypadki drogowe z udziałem nieletnich. Jak 
ich uniknąd. 

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

Damian Tucin 

 

Klasa 7A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 01-05.03.2021 
-Dlaczego biskup bajki pisał? Mądrośd 
zaklęta  w formę prostą i zabawną 
- Dlaczego biskup bajki pisał? Mądrośd 
zaklęta  w formę prostą i zabawną 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 



-Udział w warsztatach „Nie- jeden ląd” 
-„Satyra prawdę mówi, względów się 
wyrzeka” 
-Próżny żal po szkodzie-historia małżeoska 
pana Piotra 
08-12.03.2021 
-Wśród przeciwności losu. Dzieje 
Skawioskiego 
-Na wyspie szczęśliwej. Pobyt Skawioskiej w 
latarni 
-Ojczyzna w książce zamknięta. 
Przebudzenie Skawioskiego 
-Arcydzieło kompozycji. „Latarnik” nowelą 
psychologiczną 
-Ekranizacja „Latarnika” Henryka 
Sienkiewicza  

Matematyka 01-05.03.2021 
- Powtórzenie wiadomości o wyrażeniach 
algebraicznych.  
- Sprawdzian 
- Do czego służą równania. 
08-12.03.2021 
- Liczba spełniająca równanie.  
- Rozwiązywanie równao. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 01-05.03.2021 
Obwodowy układ nerwowy. 
Odruchy 
08-12.03.2021 
Higiena układu nerwowego. 
Uzależnienia. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 01-05.03.2021 
-  wskazuje i omawia największe porty 
morskie w Polsce. 
- sprawdzenie wiadomości-Rolnictwo i 
przemysł Polski. 
08-12.03.2021 
- omawia rodzaje transportu lądowego w 
Polsce. 
- omawia gęstośd dróg kołowych  i autostrad 
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 01-05.03.2021 
Rodzaje roztworów 
- co to jest roztwór 
- rodzaje roztworów 
- co to jest krystalizacja 
Rozpuszczalnośd substancji w wodzie 
- co to jest rozpuszczalnośd 
- odczytywanie rozpuszczalności różnych 
substancji z wykresu 
08-12.03.2021 
Rozpuszczalnośd substancji w wodzie 
- rozwiązywanie zadao z podręcznika 
Zanieczyszczenia wód  
- źródła i skutki zanieczyszczeo wód 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 01-05.03.2021 
- Sprawdzian wiadomości z działu 
"Hydrostatyka i aerostatyka". 
 – Ruch i jego względnośd. 
08-12.03.2021 
- Ruch jednostajny prostoliniowy. 
- Ruch prostoliniowy zmienny. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Muzyka 01-05.03.2021 Platforma Microsoft Teams oraz Anna Jakubiak 



Warsztat muzyczny 
08-12.03.2021 
Z dziejów muzyki – romantyzm. 

Przedstawiciele muzyki XIX wieku 

dziennik elektroniczny Librus. 

Historia 01-05.03.2021 
Koncert ,,Młodzi Niezłomnym". Obchody 
Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy 
Wyklętych”. 
Sprawa polska podczas I wojny światowej. 
08-12.03.2021 
Podsumowanie wiadomości z rozdziału 5. 
,,I wojna światowa”. 
Świat po I wojnie światowej. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 01-05.03.2021  
Mein Zimmer/Mój pokój. Określanie 
położenia  
Mein Traumzimmer/Mój wymarzony pokój. 
Opisywanie wymarzonego pokoju 
08-12.03.2021 
Eine Nachricht schreiben/Pisanie  
wiadomości. 
Przygotowanie do testu – powtórzenie. 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język angielski 
1 

01-05.03.2021 
Test – sprawdzian wiadomości z rozdziału 5. 
Światowy Dzieo Książki. 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Żywienie cz. 1. 
08-12.03.2021 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Żywienie cz. 2. 
Sławny szef kuchni. 
Zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenia. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

01-05.03.2021 
Powtórzenie materiału z rozdziału 5. 
Test – sprawdzian wiadomości z rozdziału 5. 
Światowy Dzieo Książki. 
08-12.03.2021 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Żywienie cz. 1. 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Żywienie cz. 2. 
Sławny szef kuchni. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

01-05.03.2021 
Revision - Życie prywatne 
Święta i uroczystości w Polsce i innych 
krajach 
Praca z dwiczeniami - umiejętności językowe 
08-12.03.2021 
Składanie życzeo i gratulacji, odpowiadanie 
na życzenia i gratulacje 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka - powtórzenie wybranych 
zagadnieo 
Praca z dwiczeniami - umiejętności językowe 

Teams. Librus Alina Brzykcy 

Plastyka 01 - 05.03.2021 
Projekt artystyczno-edukacyjny 
 08 – 12.03.2021 
Nowe media w sztuce 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 01-05.03.2021 

Programowanie w języku Logo – tworzenie 

programu, wykonywanie obliczeo i 

Aktywnośd podczas zajęd 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadao, kartkówki, 

Paulina Mroczek 



stosowanie zmiennych. 

08-12.03.2021 

Programowanie w języku Logo – 
powtarzanie poleceo i stosowanie procedur. 

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

Religia 01-05.03.2021 
Sędziowie Izraela. 
08-12.03.2021 
Prorocy c d. 

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  01-05.03.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.03.2021 r. 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowiek 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

01 - 05.03.2021 
Dzieo Kobiet w naszej klasie 
08 – 12.03.2021 
Rodzina i ja – konflikty pokoleo 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Sylwia Łaskowska 

 

Klasa 7B 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 01-05.03.2021r. 
Analiza i interpretacja utworu H. 
Sienkiewicza pt. „Quo vadis”. 
 08-12.03.2021r. 
Dwiczenia redakcyjne: opowiadanie. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 01-05.03.2021 
Zadania tekstowe – zastosowanie równao. 
Zadania tekstowe. 
Zadania tekstowe. 
Zastosowanie równao w zadaniach 
geometrycznych. 
08-12.03.2021 
Zastosowanie równao w zadaniach 
geometrycznych 
Procenty w zadaniach tekstowych. 
Procenty w zadaniach tekstowych 
Procenty w zadaniach tekstowych 

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

Marta Wytrykus 

Biologia 01-05.03.2021 
Obwodowy układ nerwowy. 
Odruchy 
08-12.03.2021 
Higiena układu nerwowego. 
Uzależnienia. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 01-05.03.2021 
- wskazuje i omawia największe porty 
morskie w Polsce. 
- sprawdzenie wiadomości-Rolnictwo i 
przemysł Polski. 
08-12.03.2021 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadao, poleceo poprzez 
dziennik elektroniczny Librus oraz 
przez platformę Microsoft Teams. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 

Ewa Żelisko 



- omawia rodzaje transportu lądowego w 
Polsce. 
- omawia gęstośd dróg kołowych  i autostrad 
w Polsce. 

wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na w/w przekaźniki 
elektroniczne. 

Chemia 01-05.03.2021 
Rodzaje roztworów 
- co to jest roztwór 
- rodzaje roztworów 
- co to jest krystalizacja 
Rozpuszczalnośd substancji w wodzie 
- co to jest rozpuszczalnośd 
- odczytywanie rozpuszczalności różnych 
substancji z wykresu 
08-12.03.2021 
Rozpuszczalnośd substancji w wodzie 
- rozwiązywanie zadao z podręcznika 
Zanieczyszczenia wód  
- źródła i skutki zanieczyszczeo wód 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 01-05.03.2021 
- Sprawdzian wiadomości z działu 
"Hydrostatyka i aerostatyka". 
 – Ruch i jego względnośd. 
08-12.03.2021 
- Ruch jednostajny prostoliniowy. 
- Ruch prostoliniowy zmienny. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Muzyka 01-05.03.2021 
Warsztat muzyczny 
08-12.03.2021 
Z dziejów muzyki – romantyzm. 
Przedstawiciele muzyki XIX wieku 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 01-05.03.2021 
Koncert ,,Młodzi Niezłomnym". Obchody 
Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy 
Wyklętych”. 
Rewolucje w Rosji. 
08-12.03.2021 
Sprawa polska podczas I wojny światowej. 
Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5. ,,I 
wojna światowa”. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 01-05.03.2021  
Mein Zimmer/Mój pokój. Określanie  
położenia  
Mein Traumzimmer/Mój wymarzony pokój. 
Opisywanie wymarzonego pokoju 
08-12.03.2021 
Eine Nachricht schreiben/Pisanie  
wiadomości. 
Przygotowanie do testu – powtórzenie. 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język angielski 
1 

01-05.03.2021 
Test – sprawdzian wiadomości z rozdziału 5. 
Światowy Dzieo Książki. 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Żywienie cz. 1. 
08-12.03.2021 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Żywienie cz. 2. 
Sławny szef kuchni. 
Zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenia 

Teeams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

01-05.03.2021 
Powtórzenie materiału z rozdziału 5. 
Test – sprawdzian wiadomości z rozdziału 5. 
Światowy Dzieo Książki. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



08-12.03.2021 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Żywienie cz. 1. 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Żywienie cz. 2. 
Sławny szef kuchni. 

Język angielski 
3 

01-05.03.2021 
Revision - Życie prywatne 
Święta i uroczystości w Polsce i innych 
krajach 
Praca z dwiczeniami - umiejętności językowe 
08-12.03.2021 
Składanie życzeo i gratulacji, odpowiadanie 
na życzenia i gratulacje 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka - powtórzenie wybranych 
zagadnieo 
Praca z dwiczeniami - umiejętności językowe 

 Alina Brzykcy 

Plastyka 01 - 05.03.2021 
Nowe media w sztuce  
08 – 12.03.2021 
Nowe media w sztuce 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 01-05.03.2021 

Programowanie w języku Logo – tworzenie 

programu, wykonywanie obliczeo i 

stosowanie zmiennych. 

08-12.03.2021 

Programowanie w języku Logo – 
powtarzanie poleceo i 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 01-05.03.2021 
Sędziowie Izraela. 
08-12.03.2021 
Prorocy c d. 

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  01-05.03.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.03.2021 r. 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowiek 

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 

01- 05.03.2021 r. 
Dzieo Kobiet w naszej klasie. 
08- 12.03.2021 r 

Rodzina i ja – konflikty pokoleo.  

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 01-05.03.2021 

Jak napisad opowiadanie twórcze. 

Terminy literackie Powtórzenie wiadomości 

przed sprawdzianem. Rodzaje, gatunki, 

środki stylistyczne. Archaizmy. Test na 

Microsoft Teams, Librus, 
Messenger 

Bogumiła Jarosławska-
Malinowska 



zrozumienie tekstu. Jan Sztautynger, 

wybrane utwory. 

08-12.03.2021 

Części zdania i związki wyrazowe w zdaniu. 

Ignacy Krasicki, bajki 

Matematyka 01-05.03.2021 
Zadania tekstowe – zastosowanie równao. 
Zadania tekstowe. 
Zadania tekstowe. 
Zastosowanie równao w zadaniach 
geometrycznych. 
08-12.03.2021 
Zastosowanie równao w zadaniach 
geometrycznych 
Procenty w zadaniach tekstowych. 
Procenty w zadaniach tekstowych 
Procenty w zadaniach tekstowych 

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

Marta Wytrykus 

Biologia 01-05.03.2021 
Obwodowy układ nerwowy. 
Odruchy 
08-12.03.2021 
Higiena układu nerwowego. 
Uzależnienia. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 01-05.03.2021 
- wskazuje i omawia największe porty 
morskie w Polsce. 
- sprawdzenie wiadomości-Rolnictwo i 
przemysł Polski. 
08-12.03.2021 
- omawia rodzaje transportu lądowego w 
Polsce. 
- omawia gęstośd dróg kołowych  i autostrad 
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 01-05.03.2021 
Rodzaje roztworów 
- co to jest roztwór 
- rodzaje roztworów 
- co to jest krystalizacja 
Rozpuszczalnośd substancji w wodzie 
- co to jest rozpuszczalnośd 
- odczytywanie rozpuszczalności różnych 
substancji z wykresu 
08-12.03.2021 
Rozpuszczalnośd substancji w wodzie 
- rozwiązywanie zadao z podręcznika 
Zanieczyszczenia wód  
- źródła i skutki zanieczyszczeo wód 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 01-05.03.2021 
- Sprawdzian wiadomości z działu 
"Hydrostatyka i aerostatyka". 
 – Ruch i jego względnośd. 
08-12.03.2021 
- Ruch jednostajny prostoliniowy. 
- Ruch prostoliniowy zmienny. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Muzyka 01-05.03.2021 
Warsztat muzyczny 
08-12.03.2021 
Z dziejów muzyki – romantyzm. 
Przedstawiciele muzyki XIX wieku 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 01-05.03.2021 
Koncert ,,Młodzi Niezłomnym". Obchody 
Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 



Wyklętych”. 
Rewolucje w Rosji. 
08-12.03.2021 
Sprawa polska podczas I wojny światowej. 
Podsumowanie wiadomości z rozdziału 5.  
,,I wojna światowa”. 

Język niemiecki 01-05.03.2021  
Mein Zimmer/Mój pokój. Określanie  
położenia  
Mein Traumzimmer/Mój wymarzony pokój. 
Opisywanie wymarzonego pokoju 
08-12.03.2021 
Eine Nachricht schreiben/Pisanie  
wiadomości. 
Przygotowanie do testu – powtórzenie. 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język angielski 
1 

01-05.03.2021 
Test – sprawdzian wiadomości z rozdziału 5. 
Światowy Dzieo Książki. 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Żywienie cz. 1. 
08-12.03.2021 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Żywienie cz. 2. 
Sławny szef kuchni. 
Zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenia 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

01-05.03.2021 
Powtórzenie materiału z rozdziału 5. 
Test – sprawdzian wiadomości z rozdziału 5. 
Światowy Dzieo Książki. 
08-12.03.2021 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Żywienie cz. 1. 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Żywienie cz. 2. 
Sławny szef kuchni. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

01-05.03.2021 
Revision - Życie prywatne 
Święta i uroczystości w Polsce i innych 
krajach 
Praca z dwiczeniami - umiejętności językowe 
08-12.03.2021 
Składanie życzeo i gratulacji, odpowiadanie 
na życzenia i gratulacje 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka - powtórzenie wybranych 
zagadnieo 
Praca z dwiczeniami - umiejętności językowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Plastyka 01 - 05.03.2021 
Nowe media w sztuce  
08 – 12.03.2021 
Nowe media w sztuce 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 01-05.03.2021 

Programowanie w języku Logo – tworzenie 

programu, wykonywanie obliczeo i 

stosowanie zmiennych. 

08-12.03.2021 

Programowanie w języku Logo – 
powtarzanie poleceo i 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 01-05.03.2021 
Sędziowie Izraela. 
08-12.03.2021 

Komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny Librus i platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 

Ks. Paweł Cudny 



Prorocy c d. wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy na w/w 
przekaźniki elektroniczne. 

W-F  01-05.03.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.03.2021 r. 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowiek 

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 

01-05.03.2021 

Dzieo Kobiet w naszej klasie. 

08-12.03.2021 

Rodzina i ja – konflikty pokoleo. 

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 01-05.03.2021 
-Praca klasowa a lektury „Syzyfowe prace” 
-Jednostka wobec wielkiej historii. O 
dylematach poety- żołnierza 
-Poezja Krzysztofa Kamila Baczyoskiego 
-Pasterz, który żył w zgodzie ze sobą. 
„Alchemik” Paulo Coelho powieścią o 
wewnętrznej wolności 
-Co o postawie wobec życia mówi ułożenie 
naszego kręgosłupa? 
08-12.03.2021 
-Gdy jestem „online”. O internecie jako 
przestrzeni, w której funkcjonuje współczesny 
człowiek 
-Dostrzec piękno w codzienności 
-W ogrodzie życia 
-Życie bez twarzy 
-Sprawdzam, co umiem, a nad czym muszę 
popracowad 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyka 01-05.03.2021 
-Odcinki w graniastosłupach. 
- Rodzaje ostrosłupów.  
- Siatki ostrosłupów. 
08-12.03.2021 
- Pole powierzchni ostrosłupów. 
- Objętośd ostrosłupa. 
- Odcinki w ostrosłupach. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 01-05.03.2021 
Drapieżnictwo. Roślinożernośd. 
08-12.03.2021 
Pasożytnictwo. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 01-05.12.2021 

- wykazuje zależnośd między ukształtowaniem 

powierzchni a klimatem Kanady. 

08-12.03.2021 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadao, poleceo poprzez 
dziennik elektroniczny Librus oraz 
przez platformę Microsoft Teams. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 

Ewa Żelisko 



- omawia cechy charakterystyczne gospodarki 

kraju z uwzględnieniem surowców 
mineralnych, rozwoju przemysłu i handlu. 

wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na w/w przekaźniki 
elektroniczne. 

Chemia 01-05.03.2021 
Estry 
-  tworzenie wzorów i nazwy estrów  
- właściwości i zastosowanie 
Estry 
- doskonalenie zapisu wzorów sumarycznych i 
strukturalnych estrów 
- rozwiązywanie zadao z podręcznika 
08-12.03.2021 
Aminy 
- co to są aminy 
- właściwości i zastosowanie amin 
Aminokwasy 
- co to są aminokwasy 
- właściwości i zastosowanie aminokwasów 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 01-05.03.2021 
- Wykres ruchu drgającego. Przemiany 
energii. 
- Ruch drgający - rozwiązywanie zadao. 
08-12.03.2021 
- Fale mechaniczne. 
- Fale dźwiękowe. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Historia 01-05.03.2021 
Koncert ,,Młodzi Niezłomnym". Obchody 
Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy 
Wyklętych”. 
PRL w latach 1956-1970. 
08-12.03.2021 
Polska w latach 70. XX wieku. 
Podsumowanie rozdziału 4. ,,Polska po II 
wojnie światowej”. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język 
niemiecki 

01-05.03.2021 

Gesund leben. Zdrowy styl życia 
Bewegung gegen Stress. Ruch zamiast stresu. 
08-12.03.2021 
Behindert. Niepełnosprawni. 
Einen Brief schreiben. Pisanie listu. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 
 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 

Język 
angielski 1 

01-05.03.2021 

Nowoczesne technologie - pisanie instrukcji 
wysłania krótkiej wiadomości typu sms za 
pomocą telefonu komórkowego. 
Doskonalenie rozumienia ze słuchu w 
kontekście nowoczesnych technologii. 
Praca z dwiczeniami - umiejętności językowe 

08-12.03.2021 

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
11. 
Doskonalenie sprawności rozumienia tekstów 
pisanych w kontekście nauki i techniki. 
Praca z dwiczeniami - umiejętności językowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 2 

01-05.03.2021 
Utrwalenie materiału z rozdziału 7 i 8. 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziałów 
7 i 8. 
Użycie czasu Present Perfect. 
08-12.03.2021 
Dwiczenia umiejętności rozumienia ze słuchu 
oraz uzupełniania dialogu w kontekście 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



kinematografii i czytelnictwa. 
Dwiczenie umiejętności tłumaczenia i 
parafrazowania zdao, pisanie wiadomości do 
magazynu internetowego na temat recenzji 
wybranej książki. 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
9. 

Informatyka 01-05.03.2021 

Tworzenie programów w środowisku 

programowania. Scratch 

08-12.03.2021 

Pierwszy program komputerowy w języku 
Python oraz stosowanie zmiennych i 
wykonywanie obliczeo. 

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

Paulina Mroczek 

WOS 01-05.03.2021 
Polskie Konstytucje – filmiki You Tube 
Zasady wyborów do sejmu i do senatu 
08-12.03.2021  
Jak uchwala się ustawę? 
Podsumowanie  rozdziału władza 
ustawodawcza  

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Maria Wytrykowska 

EDB 01-05.03.2021 
Transport poszkodowanych. 
08-12.03.2021 
Postępowanie w miejscu zdarzenia. 

Teams, Librus Agnieszka Kowalik 

Religia 01-05.03.2021 
Formacja sumienia. 
08-12.03.2021 
Wybór między dobrem, a złem c d. 
 

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 

01-05.03.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.03.2021 r. 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowiek 

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 01-05.03.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.03.2021 r. 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowiek 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

01-05.03.2021 
,,Szkolna rewia mody"- utrudnia czy ułatwia 
obcowanie w grupie? 
08-12.03.2021 
Mój wygląd świadczy o mnie. 

Dziennik elektroniczny librus, 
Teams 

Justyna Wasiak 

 



Klasa 8B 
 

Przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 01-05.03.2021r. 
Przed egzaminem: fonetyka. 
08-12.03.2021r. 
1.Przed egzaminem: fonetyka. 
2. Przed egzaminem: czytanie ze 
zrozumieniem. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 01-05.03.2021 
-Odcinki w graniastosłupach. 
- Rodzaje ostrosłupów.  
- Siatki ostrosłupów. 
08-12.03.2021 
- Pole powierzchni ostrosłupów. 
- Objętośd ostrosłupa. 
- Odcinki w ostrosłupach. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 01-05.03.2021 
Drapieżnictwo. Roślinożernośd. 
08-12.03.2021 
Pasożytnictwo. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 01-05.03.2021 

-  wykazuje zależnośd między 

ukształtowaniem powierzchni a klimatem 

Kanady. 

08-12.03.2021 

- omawia cechy charakterystyczne gospodarki 
kraju z uwzględnieniem surowców 
mineralnych, rozwoju przemysłu i handlu. 

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 01-05.03.2021 
Estry 
-  tworzenie wzorów i nazwy estrów  
- właściwości i zastosowanie 
Estry 
- doskonalenie zapisu wzorów sumarycznych i 
strukturalnych estrów 
- rozwiązywanie zadao z podręcznika 
08-12.03.2021 
Aminy 
- co to są aminy 
- właściwości i zastosowanie amin 
Aminokwasy 
- co to są aminokwasy 
- właściwości i zastosowanie aminokwasów 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 01-05.03.2021 
- Wykres ruchu drgającego. Przemiany 
energii. 
- Ruch drgający - rozwiązywanie zadao. 
08-12.03.2021 
- Fale mechaniczne. 
- Fale dźwiękowe. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Historia 01-05.03.2021 
Koncert ,,Młodzi Niezłomnym". Obchody 
Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy 
Wyklętych”. 
Powojenna odbudowa. 
08-12.03.2021 
Polska w czasach stalinizmu. 
Polski Październik. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 01-05.03.2021 Microsoft Teams, dziennik Agnieszka Kordyzon-



Gesund leben. Zdrowy styl życia 
Bewegung gegen Stress. Ruch zamiast stresu. 
08-12.03.2021 
Behindert. Niepełnosprawni. 
Einen Brief schreiben. Pisanie listu. 

elektroniczny Librus Andrzejewska 

Język angielski 
1 

01-05.03.2021 

Nowoczesne technologie - pisanie instrukcji 
wysłania krótkiej wiadomości typu sms za 
pomocą telefonu komórkowego. 
Doskonalenie rozumienia ze słuchu w 
kontekście nowoczesnych technologii. 
Praca z dwiczeniami - umiejętności językowe 

08-12.03.2021 

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
11. 
Doskonalenie sprawności rozumienia tekstów 
pisanych w kontekście nauki i techniki. 
Praca z dwiczeniami - umiejętności językowe. 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

01-05.03.2021 
Utrwalenie materiału z rozdziału 7 i 8. 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziałów 
7 i 8. 
Użycie czasu Present Perfect. 
08-12.03.2021 
Dwiczenia umiejętności rozumienia ze słuchu 
oraz uzupełniania dialogu w kontekście 
kinematografii i czytelnictwa. 
Dwiczenie umiejętności tłumaczenia i 
parafrazowania zdao, pisanie wiadomości do 
magazynu internetowego na temat recenzji 
wybranej książki. 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
9. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Informatyka 01-05.03.2021 

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego 

08-12.03.2021 

Pierwszy program komputerowy w języku 
Python oraz stosowanie zmiennych i 
wykonywanie obliczeo. 

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

Paulina Mroczek 

WOS 01-05.03.2021 
Polskie Konstytucje – filmiki You Tube 
Zasady wyborów do sejmu i do senatu 
08-12.03.2021  
Jak uchwala się ustawę? 
Podsumowanie  rozdziału władza 
ustawodawcza 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Maria Wytrykowska 

EDB 01-05.03.2021 
Transport poszkodowanych. 
08-12.03.2021 
Postępowanie w miejscu zdarzenia. 

Teams, Librus Agnieszka Kowalik 

Religia 01-05.03.2021 
Formacja sumienia. 
08-12.03.2021 
Wybór między dobrem, a złem c d. 
 

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 

01-05.03.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 

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

Mariusz Firszt 



- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.03.2021 r. 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowiek 

poprzez Teamsa i Librusa 

W-F chłopcy 01-05.03.2021 r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.03.2021 r. 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowiek 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

01-05.03.2021 
Nie zmarnuję swojego życia – o używkach. 
08-12.03.2021 
Uzależnienia – prezentacje  

Dziennik elektroniczny librus, 
Teams 

Monika Lach 

 

 


