
 

Klasa 4A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 9.11 
Rymowane zagadki Pana Kleksa. 
10.11 
Plan dnia w Akademii Pana Kleksa.  
12.11 (2h) 
Plan wydarzeo w Akademii Pana Kleksa. 
Zdanie i równoważnik zdania – 
wprowadzenie pojęcia bez nazywania go. 
16.11 
Pożegnanie ze światem Adasia Niezgódki. 
Na skrzydłach marzeo - Joanna Kulmowa, 
Marzenia (lektura obowiązkowa) 
Zapowiedź – czytamy Mikołajka na 30.11. 
17.11 
Pierwszy dzieo w nowej szkole: Barbara 
Gawryluk, 
Moje Bullerbyn (fragmenty) 
18.11 
Jak korzystad ze słownika? Zeszyt dwiczeo i 
podręcznik. 
19.11 
(2h) 
Pisownia wielką literą – imiona, nazwiska, 
tytuły Zeszyt dwiczeo i podręcznik – 2h 
23.11 
Jaką funkcję pełni przymiotnik i przez co się 
odmienia? – cz. 1 Zeszyt dwiczeo i 
podręcznik. 
24.11 
Jaką funkcję pełni przymiotnik i przez co się 
odmienia? – cz. 2 Zeszyt dwiczeo i 
podręcznik. 
25.11 
Anioł i szkolne zabawy. Jan Twardowski, W 
klasie (lektura obowiązkowa) 
26.11 (2h) 
Jak sporządzid notatkę? 
Wykonujemy i omawiamy dwiczenia z 
zeszytu dwiczeo w związku z poznanym 
zagadnieniami. Zdanie i równoważnik zdania 
– dwiczenia. 

Microsoft Teams, Librus Bogumiła Jarosławska-
Malinowska 

Matematyka Dodawanie pisemne  
Odejmowanie pisemne 
Mnożenie pisemne przez liczby 
jednocyfrowe 
Mnożenie przez liczby z zerami na koocu 
Mnożenie pisemne przez liczby 
wielocyfrowe 
Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe 

Microsoft Teams, Librus Beata Uszyoska 

Przyroda 9-13.11.2020 
Rośliny i zwierzęta wokół nas. 
Podsumowanie wiadomości z działu 3. 
16-20.11.2020 
Test z działu 3. 
Trawienie i wchłanianie pokarmu. 
23-27.11.2020 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 



Układ krwionośny transportuje krew. 
Układ oddechowy zapewnia wymianę 
gazową. 

Muzyka Gdy piosenka szła z wojskiem. Muzyka 
wojskowa i piosenki ułaoskie. 
(09.11.-13.11) 
Mazurek Dąbrowskiego i symbole narodowe 
(16.11-20.11) 
Warsztat muzyczny 
(23.11-27.11) 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

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

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

9-13.11.2020 
Opisy niezwykłych domów w przeczytanych 
tekstach 
Unit 2 Test. 
16-20.2020 
Mój pokój - opisywanie swojego pokoju z 
zastosowaniem przymiotników. 
Praca projektowa na temat polskiego zamku 
w oparciu o przeczytany tekst pt. "Warwick 
castle". 
Revision 3 - podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 3 i przygotowanie do 
egzaminu. 
23-27.11.2020 
Powtórzenie materiału i przygotowanie do 
testu obejmującego materiał z rozdziału 3. 
Czynności wykonywane w wolnym czasie - 
wprowadzenie nazw czynności za pomocą 
historyjki obrazkowej. 
Zastosowanie czasownika modalnego can do 
opisywania swoich umiejętności. 
 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

9-13.11.2020 
Unit 2 Test. 
Opisy niezwykłych domów w przeczytanych 
tekstach. 
16-20.11.2020 
Mój pokój - opisywanie swojego pokoju z 
zastosowaniem przymiotników. 
Praca projektowa na temat polskiego zamku 
w oparciu o przeczytany tekst pt. "Warwick 
castle". 
Revision 3 - podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 3 i przygotowanie do 
egzaminu. 
23-27.11.2020 
Powtórzenie materiału i przygotowanie do 
testu obejmującego materiał z rozdziału 3. 
Zastosowanie czasownika modalnego can do 
opisywania swoich umiejętności. 
Czynności wykonywane w wolnym czasie - 
wprowadzenie nazw czynności za pomocą 

historyjki obrazkowej. 
 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Plastyka Gama barwna. Temperatura barw. 
Malarstwo – dziedzina sztuki. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika Łączenie drewna 
Praca z drewna - pudełko na przybory 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka Tworzymy rysunek, zmieniamy go                                Aktywnośd podczas zajęd Paulina Mroczek 



i zapisujemy zmiany – korzystamy z narzędzi 
do malowania. 
Tworzymy rysunek, zmieniamy go                                  
i zapisujemy zmiany – uzupełniamy grafikę 
tekstem. 
Tworzymy rysunek, zmieniamy go                                 
i zapisujemy zmiany – zadania. 

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

Religia Powtórzenie wiadomości  o skrótach nazw 
ksiąg Pisma Św. Podsumowanie nabożeostw 
różaocowych. 
Uroczystośd Wszystkich Świętych. Modlimy 
się za zmarłych. 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F  09.11 – 13.11.2020r  
Zwolnienie lekarskie 
16.11 – 20.11.2020r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii polskiego sportu.  
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowieka  
23.11-27.11.2020r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni 
brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  
- przepisy i zasady gry w piłkę nożną 

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 

9-13.11.2020  
Odzyskanie przez Polskę Niepodległości. 
16-20.11.2020 
Bądź Superbohaterem - opowiadania 
profilaktyczne. 
23-27.11.2020 
Buduję więzi z innymi - stworzenie plakatu 

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 9.11 
Plan dnia w Akademii Pana Kleksa. 
10.11 
Plan wydarzeo w Akademii Pana Kleksa. 
12.11 
Plan wydarzeo w Akademii Pana Kleksa. 
Pożegnanie ze światem Adasia Niezgódki. 
13.11 
Zdanie i równoważnik zdania. 
Wprowadzenie pojęcia na przykładzie 
materiału omawianego na poprzednich 
lekcjach (podręcznik). 
16.11 
Na skrzydłach marzeo - Joanna Kulmowa, 
Marzenia (lektura obowiązkowa). 
Zapowiedź – czytamy Mikołajka na 30.11. 
17.11 
Pierwszy dzieo w nowej szkole: Barbara 
Gawryluk, 
Moje Bullerbyn (fragmenty) 
18.11 

Microsoft Teams, Librus Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 



Jak korzystad ze słownika? Zeszyt dwiczeo i 
podręcznik. 
19.11 
Pisownia wielką literą – imiona, nazwiska, 
tytuły Zeszyt dwiczeo i podręcznik  
20.11 
Pisownia wielką literą – imiona, nazwiska, 
tytuły Zeszyt dwiczeo i podręcznik –łącznie 
2h 
23.11 
Jaką funkcję pełni przymiotnik i przez co się 
odmienia? Zeszyt dwiczeo i podręcznik – cz. 
1 
24.11 
Jaką funkcję pełni przymiotnik i przez co się 
odmienia? Zeszyt dwiczeo i podręcznik – cz. 
2 
25.11 
Anioł i szkolne zabawy. Jan Twardowski, W 
klasie (lektura obowiązkowa) 
26.11 
Jak sporządzid notatkę? 
Wykonujemy i omawiamy dwiczenia z 
zeszytu dwiczeo w związku z poznanym 
zagadnieniami – cz. 1 
27.11 
Jak sporządzid notatkę? 
Wykonujemy i omawiamy dwiczenia z 
zeszytu dwiczeo w związku z poznanym 
zagadnieniami – cz. 2 

Matematyka Dodawanie pisemne  
Odejmowanie pisemne 
Mnożenie pisemne przez liczby 
jednocyfrowe 
Mnożenie przez liczby z zerami na koocu 
Mnożenie pisemne przez liczby 
wielocyfrowe 
Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe 

Microsoft Teams, Librus Beata Uszyoska 

Przyroda 9-13.11.2020 
Rośliny i zwierzęta wokół nas. 
Podsumowanie wiadomości z działu 3. 
16-20.11.2020 
Test z działu 3. 
Trawienie i wchłanianie pokarmu. 
23-27.11.2020 
Układ krwionośny transportuje krew. 
Układ oddechowy zapewnia wymianę 
gazową. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Muzyka Gdy piosenka szła z wojskiem. Muzyka 
wojskowa i piosenki ułaoskie. 
(09.11.-13.11) 
Mazurek Dąbrowskiego i symbole narodowe 
(16.11-20.11) 
Warsztat muzyczny 
(23.11-27.11) 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia Obliczanie czasu w historii. 
Czytamy mapę i plan. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

9-13.11.2020 
Telling the time. Podawanie czasu. 
Zaimki pytające: Who, When, Where, 
What, How. Cz.1 
16-20.11.2020 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



Zaimki pytające cz. 2 
Szkoły z różnych stron świata. 
Opisywanie swojej szkoły z 
zastosowaniem przecinka i spójnika 
„and” 
23-27.11.2020 
Praca projektowa: „My dream 
classroom” 
Revision 2 (powtórzenie materiału i 
samoocena) 
Powtórzenie materiału z rozdziału 2 
 

Język angielski 
2 

9-13.2020 
Telling the time. Podawanie czasu. 
Zaimki pytające: Who, When, Where, 
What, How. Cz.1 
Zaimki pytające: Who, When, Where, 
What, How. Cz.2 
16-20.11.2020 

Szkoły z różnych stron świata. 
Opisywanie swojej szkoły z 
zastosowaniem przecinka i spójnika 
„and”. 
Praca projektowa: „My dream 
classroom” 
23-27.11.2020 

Revision 2 (powtórzenie materiału i 
samoocena) 
Powtórzenie materiału z rozdziału 2 
Dwiczenia utrwalające znajomośd 
słownictwa i struktur językowych z Unit 
1 i Unit 2 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka Gama barwna. Temperatura barw. 
Malarstwo – dziedzina sztuki. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika Łączenie drewna 
Praca z drewna - pudełko na przybory 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka Tworzymy rysunek, zmieniamy go                                             
i zapisujemy zmiany – korzystamy z narzędzi 
do malowania. 
Tworzymy rysunek, zmieniamy go                                    
i zapisujemy zmiany – uzupełniamy grafikę 
tekstem. 
Tworzymy rysunek, zmieniamy go                                      
i zapisujemy zmiany – zadania. 

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

Paulina Mroczek 

Religia Powtórzenie wiadomości  o skrótach nazw 
ksiąg Pisma Św. Podsumowanie nabożeostw 
różaocowych. 
 
Uroczystośd Wszystkich Świętych. Modlimy 
się za zmarłych. 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F  09.11 – 13.11.2020r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- przepisy i zasady gry w koszykówkę 
- czym jest tętno ? jak mierzymy tętno  
16.11 – 20.11.2020r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 

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

Damian Tucin 



człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii polskiego sportu.  
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowieka  
23.11-27.11.2020r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni 
brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  
- przepisy i zasady gry w piłkę nożną 

Godzina 
wychowawcza 

Bądź Superbohaterem – opowiadanie o 
Dziku. 
Odzyskanie przez Polskę niepodległości. 
Buduję więzi z innymi. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

 

Klasa 5A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 9.11- Zdobywamy szczyty wrażliwości 
10.11-„Najwyższa góra świata”- o naszych 
zmaganiach z trudnościami 
12.11-Witajcie w Narnii- w krainie po drugiej 
stronie … szafy 
13.11.- W Narnii  przygody nigdy się nie 
kooczą 
16.11-Świat po jednej i po drugiej stronie 
szafy (c.d. „Opowieści z Narnii”) 
17.11-Bohaterowie opowieści ( c.d. 
„Opowieści z Narnii”) 
18.11-Walka dobra ze złem (c.d. „Opowieści 
z Narnii”) 
19.11- Rzeczownik  bez tajemnic 
20.11- Jak odróżnid rzeczowniki własne i 
pospolite? 
23.11-Jak używad rzeczowników o 
nietypowej odmianie? 
24.11.-Kłopoty z dorosłymi 
25.11.-Jak pokonad złośd?- na podstawie 
wiersza „Lwy” 
26.11.-Piszemy poprawnie ę lub ą w 
zakooczeniu wyrazów 
27.11-Piszemy poprawnie ę lub ą w 
zakooczeniu wyrazów ( 2. godzina) 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyka 9-13.11.2020 
- Porównywanie ułamków. 
- Dodawanie i odejmowanie ułamków o 
jednakowych mianownikach 
16-20.11.2020 
-Dodawanie i odejmowanie ułamków o 
jednakowych mianownikach 
 - Dodawanie i odejmowanie ułamków o 
różnych mianownikach (kartkówka) 
23-27.11.2020 
- Mnożenie ułamków przez liczby naturalne. 
- Obliczanie ułamka danej liczby. 
 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 9-13.11.2020 
Komórka roślinna i inne rodzaje komórek. 
16-20.11.2020 
Samożywnośd 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 



23-27.11.2020 
Cudzożywnośd 

Geografia 10.11.2020r.- 17.11.2020r. 
- przedstawia główne cechy krajobrazu 
Pojezierza Mazurskiego. 
-  opisuje najważniejsze obiekty dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego na Nizinie 
Mazowieckiej. 
24.11.2020r. 
-  opisuje cechy krajobrazu wielkomiejskiego. 
 

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 Formy ABA i ABA1. Trzyczęściowe formy 
muzyczne ABA i ABA1 
(09.11-13.11) 
Metrum, czyli miara. Zagadnienia i pojęcia 
związane z metrum muzycznym 
(16.11-20.11) 
Andrzejkowe tradycje, zwyczaje i zabawy 
(23.11-27.11) 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Anna Jakubiak 

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

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

9-13.11.2020 
Wyrażanie sugestii i propozycji spędzenia 
czasu - dwiczenia w mówieniu. 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
2. 
16-20.11.2020 
Zastosowanie czasu present continuous w 
oparciu o historyjkę obrazkową "The 
Superfriends". 
Wyrażanie upodobao i opinii na temat 
różnych wydarzeo muzycznych w oparciu o 
przeczytane teksty. 
Opis gwiazdy muzyki - dwiczenia w pisaniu. 
23-27.11.2020 
Praca projektowa - polska muzyka w oparciu 
o przeczytany tekst pt. "Music in school". 
Revision 3 - podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 3. 
Przygotowanie do sprawdzianu- dwiczenia 

na rozumienie ze słuchu. 
 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

9-13.11.2020 
Przygotowanie do sprawdzianu Unit 1 
Unit 1 skills test 
16-20.11.2020 
U2 – Opisywanie pomieszczeo 
szkolnych. some i any. 
Zastosowanie konstrukcji: There is / 
There are; przedimków a/an i some/any 
w opisywaniu pomieszczeo. 
Wyrażanie próśb i oferowanie, 
zamawianie jedzenia i napojów – 
dwiczenia komunikacyjne. 
23-27.11.2020 

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne: 
a/an; some/any. The Superfriends. 
Czy nauka jest ważna? An unusual head 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



teacher. 
Opisywanie szkoły – dwiczenia w 
pisaniu. There is/ there are 

 

Plastyka Tworzę przez cały rok. Inicjał 
Faktura 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika Cenny surowiec - drewno 
To takie proste – pudełko ze szpatułek 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka Rysujemy w powiększeniu i z 
wykorzystaniem siatki. 
Dbamy o szczegóły rysunku i drukujemy 
rysunki. 
Tworzymy i modyfikujemy rysunki w 
edytorze grafiki. 
 

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

Paulina Mroczek 

Religia Podsumowanie nabożeostw różaocowych. 
 
Uroczystośd Wszystkich Świętych. 
Pamiętamy o zmarłych 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
Dziewczyny 

09.11 – 13.11.2020r  
Zwolnienie lekarskie 
16.11 – 20.11.2020r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii polskiego sportu.  
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowieka  
23.11-27.11.2020r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni 
brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  
- przepisy i zasady gry w piłkę nożną 

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 09.11 – 13.11.2020r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- przepisy i zasady gry w koszykówkę 
- czym jest tętno ? jak mierzymy tętno  
16.11 – 20.11.2020r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii polskiego sportu.  
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowieka  
23.11-27.11.2020r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni 
brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  
- przepisy i zasady gry w piłkę nożną 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

10.11.- Odzyskanie przez Polskę 
niepodległości -11 listopada 
17.11.-„W świecie naszych zainteresowao i 
uzdolnieo”-poznajemy siebie i kolegów 
poprzez ich hobby 
24.11.- Buduję więzi z innymi 

pogadanka, dyskusja na 
platformie Teams 

Joanna Ołdak 

 



Klasa 6A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i sprawdzania 
wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski od 09-13.11.2020r. 
Analiza i interpretacja utworu H. 
Sienkiewicza W pustyni i w puszczy. 
od 16-20.11.2020r. 
Analiza i interpretacja utworu H. 
Sienkiewicza W pustyni i w puszczy. 
od 23-27.11.2020r. 
Dydaktyczny charakter bajek. 
Analiza i interpretacja utworu Czesława 
Miłosza Do mojej natury. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 

 

Danuta Turczyoska 

Matematyka Zaokrąglanie liczb. 
Kalkulator. 
Odczytywanie informacji z tabel 
i diagramów. 
Odczytywanie informacji z tabel 
i diagramów. 
Odczytywanie danych przedstawionych 
na wykresach. 
Odczytywanie danych przedstawionych 
na wykresach. 
Powtórzenie wiadomości. 
Praca klasowa. 
Droga. 
Droga. 
Prędkośd. 

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

Paulina Mroczek 

Biologia 9-13.11.2020 
Nicienie - zwierzęta, które mają 
nitkowate ciało. 
16-20.11.2020 
Pierścienice- zwierzęta, które mają 
segmentowane ciało. 
23-27.11.2020 
Podsumowanie działu „Od 
parzydełkowców do pierścienic”. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 16.11.2020r.-23.11.2020r. 
- opisuje ukształtowanie powierzchni 
Europy na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej Europy. 
- wyjaśnia wpływ położenia Islandii na 
granicy płyt litosfery na występowanie 
tam wulkanów i trzęsieo ziemi. 
 

 

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 W muzycznej kuchni. Elementy muzyki 
(09.11-13.11) 
I Piosenki powstania warszawskiego. 
Wzbogacenie repertuaru piosenek 
z okresu II wojny światowej 
(16.11-20.11) 
Warsztat muzyczny 
(23.11-27.11) 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

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

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

9-13.11.2020 
Krajobraz: elementy i cechy "The red 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



book" -dalsze przygody Sophie i Bena 
Ochrona dzikich zwierząt 
Praca projektowa: Niezwykłe dzikie 
zwierzęta w moim kraju 
16-20.11.2020 
Revision 3 - podsumowanie i 
utrwalenie wiadomości z rozdziału 3. 
Co jemy - nazwy produktów 
żywnościowych 
"Zuzia and friends" - udział w konkursie 
na potrawy 
23-27.11.2020 
Kupowanie i wybieranie jedzenia 
Zapraszanie na imprezy 
Częstowanie jedzeniem "The red book" 
- Sophie i Ben poszukują złodzieja 
 

Język angielski 
2 

9-13.11.2020 
Krajobraz: elementy i cechy "The red 
book" -dalsze przygody Sophie i Bena 
Praca projektowa: Niezwykłe dzikie 
zwierzęta w moim kraju 
16-20.11.2020 
Revision 3 - podsumowanie i 
utrwalenie wiadomości z rozdziału 3. 
Co jemy - nazwy produktów 
żywnościowych 
 
"Zuzia and friends" - udział w konkursie 
na potrawy 
23-27.11.2020 
Kupowanie i wybieranie jedzenia 
Zapraszanie na imprezy 
Częstowanie jedzeniem "The red book" 
- Sophie i Ben poszukują złodzieja 
 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
3 

9-13.11.2020 
Sport – dyscypliny i sprzęt 
sportowy. 
Zuzia & Friends – zagubiony sprzęt 
sportowy 
16-20.11.2020 

Aktywnośd sportowa na co dzieo – 
Past Simple 
Reagowanie ustne na sytuacje – 
Everyday English – Past Simple 
Past Continuous – opis czynności 
przeszłych trwających jakiś czas 
„The Red Book” 
23-27.11.2020 
Sport jako sposób spędzania 
wolnego czasu. 
Praca projektowa – nowy strój 
sportowy dla drużyny narodowej 
Revision 2 (powtórzenie materiału 
Unit2) 
 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka Perspektywa zbieżna 
Perspektywa powietrzna i barwna 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika To takie proste – pojemnik na biurko Platforma Microsoft Teams oraz Sylwia Łaskowska 



Domowe urządzenia elektryczne dziennik elektroniczny Librus 

Informatyka Dodajemy slajd tytułowy i kolejne 
slajdy prezentacji multimedialnej. 
Modyfikujemy prezentację 
multimedialną. 
Poprawiamy wygląd slajdów 

prezentacji multimedialnej. 
 

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

Paulina Mroczek 

Religia Podsumowanie nabożeostw 
różaocowych. 
 
Uroczystośd Wszystkich Świętych. 
Pamiętamy o zmarłych 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
dziewczyny 

09.11 – 13.11.2020r  
Zwolnienie lekarskie 
16.11 – 20.11.2020r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy 
dotyczącej historii polskiego sportu.  
- wpływ zdrowego odżywiania na 
zdrowie człowieka  
23.11-27.11.2020r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni 
brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie 
człowieka  
- przepisy i zasady gry w piłkę nożną 

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 09.11 – 13.11.2020r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- przepisy i zasady gry w koszykówkę 
- czym jest tętno ? jak mierzymy tętno  
16.11 – 20.11.2020r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy 
dotyczącej historii polskiego sportu.  
- wpływ zdrowego odżywiania na 
zdrowie człowieka  
23.11-27.11.2020r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni 
brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie 
człowieka  
- przepisy i zasady gry w piłkę nożną 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

Bądź „eko”. 
Higiena osobista i higiena 
otoczenia. 

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

Paulina Mroczek 

 

Klasa 6B 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i sprawdzania 
wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski od 09-13.11.2020r. 
Dydaktyczny charakter bajek. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 

Danuta Turczyoska 



Analiza i interpretacja utworu Czesława 
Miłosza Do mojej natury. 
od 16-20.11.2020r. 
Analiza i interpretacja utworu  J.R.R. 
Tolkiena Hobbit, czyli tam i z 
powrotem. 
od 23-27.11.2020r. 
Jak napisad list oficjalny? 
Dwiczenia redakcyjne - list oficjalny. 

 

Matematyka 9-13.11.2020 
- Krótki test sprawdzający wiedzę z 
figur na płaszczyźnie 
- Kalendarz i czas. 
- Jednostki długości i jednostki masy. 
16-20.11.2020 
- Jednostki długości i jednostki masy - 
dwiczenia. 
- Skala na planach i mapach. 
23-27.11.2020 
- Zaokrąglanie liczb. 
- Kalkulator. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 9-13.11.2020 
Nicienie - zwierzęta, które mają 
nitkowate ciało. 
16-20.11.2020 
Pierścienice- zwierzęta, które mają 
segmentowane ciało. 
23-27.11.2020 
Podsumowanie działu „Od 
parzydełkowców do pierścienic”. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 12.11.2020r.-26.11.2020r. 
- opisuje ukształtowanie powierzchni 
Europy na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej Europy. 
- wyjaśnia wpływ położenia Islandii na 
granicy płyt litosfery na występowanie 
tam wulkanów i trzęsieo ziemi 

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 W muzycznej kuchni. Elementy muzyki 
(09.11-13.11) 
I Piosenki powstania warszawskiego. 
Wzbogacenie repertuaru piosenek 
z okresu II wojny światowej 
(16.11-20.11) 
Warsztat muzyczny 
(23.11-27.11) 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

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

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

9-13.11.2020 
Krajobraz: elementy i cechy "The red 
book" -dalsze przygody Sophie i Bena 
Ochrona dzikich zwierząt 
Praca projektowa: Niezwykłe dzikie 
zwierzęta w moim kraju 
16-20.11.2020 
Revision 3 - podsumowanie i 
utrwalenie wiadomości z rozdziału 3. 
Co jemy - nazwy produktów 
żywnościowych 
"Zuzia and friends" - udział w konkursie 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



na potrawy 
23-27.11.2020 
Kupowanie i wybieranie jedzenia 
Zapraszanie na imprezy 
Częstowanie jedzeniem "The red book" 
- Sophie i Ben poszukują złodzieja 
 

Język angielski 
2 

9-13.11.2020 
Krajobraz: elementy i cechy "The red 
book" -dalsze przygody Sophie i Bena 
Praca projektowa: Niezwykłe dzikie 
zwierzęta w moim kraju 
16-20.11.2020 
Revision 3 - podsumowanie i 
utrwalenie wiadomości z rozdziału 3. 
Co jemy - nazwy produktów 
żywnościowych 
"Zuzia and friends" - udział w konkursie 
na potrawy 
23-27.11.2020 
Kupowanie i wybieranie jedzenia 
Zapraszanie na imprezy 
Częstowanie jedzeniem "The red book" 
- Sophie i Ben poszukują złodzieja 
 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
3 

9-13.2020 
Sport – dyscypliny i sprzęt 
sportowy. 
Zuzia & Friends – zagubiony sprzęt 
sportowy 
16-20.11.2020 

Aktywnośd sportowa na co dzieo – 
Past Simple 
Reagowanie ustne na sytuacje – 
Everyday English – Past Simple 
Past Continuous – opis czynności 
przeszłych trwających jakiś czas 
„The Red Book” 
23-27.11.2020 
Sport jako sposób spędzania 
wolnego czasu. 
Praca projektowa – nowy strój 
sportowy dla drużyny narodowej 
Revision 2 (powtórzenie materiału 
Unit2) 
 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka Perspektywa zbieżna 
Perspektywa powietrzna i barwna 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika To takie proste – pojemnik na biurko 
To takie proste – pojemnik na biurko 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka Dodajemy slajd tytułowy i kolejne 
slajdy prezentacji multimedialnej. 
Modyfikujemy prezentację 
multimedialną. 
Poprawiamy wygląd slajdów 
prezentacji multimedialnej. 

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

Paulina Mroczek 

Religia Podsumowanie nabożeostw 
różaocowych. 
 
Uroczystośd Wszystkich Świętych. 

Komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny Librus i platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 

Ks. Paweł Cudny 



Pamiętamy o zmarłych uczniów wykonanej pracy na w/w 
przekaźniki elektroniczne. 

W-F 09.11 – 13.11.2020r  
Zwolnienie lekarskie 
16.11 – 20.11.2020r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy 
dotyczącej historii polskiego sportu.  
- wpływ zdrowego odżywiania na 
zdrowie człowieka  
23.11-27.11.2020r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni 
brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie 
człowieka  
- przepisy i zasady gry w piłkę nożną 

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 

18.11.2020r. 
Poznajemy nasze środowisko. 
25.11.2020r. 

Tradycja Andrzejek. 

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 9.11 
Powtórzenie wiadomości o czasowniku - 
powtórzenie 
10.11 
11 listopada - Narodowe Święto 
Niepodległości - wiersz W. Szymborskiej Bez 
tej miłości można żyć.... 
12.11 
Określanie form różnych odmiennych części 
mowy - powtórzenie 
13.11 
Sprawdzian z gramatyki 
16.11 
Ważne pytania. Jostein Gaarder, Świat Zofii. 
Cudowna podróż w głąb historii filozofii 
(fragmenty). 
17.11 
Poetycki obraz jesieni. Tadeusz Różewicz, 
Bursztynowy ptaszek (lektura obowiązkowa – 
podręcznik) 
18.11 
Samotnośd człowieka – wiersz Anny 
Kamieoskiej, Wieczór (lektura obowiązkowa – 
podręcznik) – cz. 1 
19.11 
Samotnośd człowieka – wiersz Anny 
Kamieoskiej, Wieczór (lektura obowiązkowa – 
podręcznik) – cz. 2 
20.11 
Kocham słowniki! Jak korzystad ze słownika 
poprawnej polszczyzny? 
23.11 
Kocham słowniki! Jak korzystad ze 
frazeologicznego? Zabawy redakcyjne. 

Microsoft Teams, Librus, 
Messenger 

Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 



Związki – „nie-związki” frazeologiczne. 
24.11 
Marcin Kozioł, Skrzynia Władcy Piorunów 
(fragmenty). Rodzinny kryzys. Powieśd 
detektywistyczna. 
25.11 
Niewidzialne sprawy. Marcin Szczygielski, 
Teatr Niewidzialnych Dzieci (fragmenty). 
26.11 
John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam 
i z powrotem (lektura obowiązkowa) – 
sprawdzian ze znajomości tekstu. Wszystko, 
co potrafimy powiedzied o autorze – 
prezentacje uczniów. 
27.11 
W John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli 
tam i z powrotem, wątek główny i wątki 
poboczne. Charakterystyka narratora. 
Elementy świata przedstawionego. 

Matematyka 9-13.11.2020 
- Krótki test sprawdzający wiedzę z figur na 
płaszczyźnie 
- Kalendarz i czas. 
- Jednostki długości i jednostki masy. 
16-20.11.2020 
- Jednostki długości i jednostki masy - 
dwiczenia. 
- Skala na planach i mapach. 
23-27.11.2020 
- Zaokrąglanie liczb. 
- Kalkulator. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 9-13.11.2020 
Nicienie - zwierzęta, które mają nitkowate 
ciało. 
16-20.11.2020 
Pierścienice- zwierzęta, które mają 
segmentowane ciało. 
23-27.11.2020 
Podsumowanie działu „Od parzydełkowców 
do pierścienic”. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 12.11.2020r.- 26.11.2020r. 
- opisuje ukształtowanie powierzchni Europy 
na podstawie mapy ogólnogeograficznej 
Europy. 
- wyjaśnia wpływ położenia Islandii na granicy 
płyt litosfery na występowanie tam wulkanów 
i trzęsieo ziemi. 

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 W muzycznej kuchni. Elementy muzyki 
(09.11-13.11) 
I Piosenki powstania warszawskiego. 
Wzbogacenie repertuaru piosenek z okresu II 
wojny światowej 
(16.11-20.11) 
Warsztat muzyczny 
(23.11-27.11) 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

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

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język 9-13.11.2020 Teams, Librus Alina Brzykcy 



angielski 1 Krajobraz: elementy i cechy "The red book" -
dalsze przygody Sophie i Bena 
Ochrona dzikich zwierząt 
Praca projektowa: Niezwykłe dzikie zwierzęta 
w moim kraju 
16-20.11.2020 
Revision 3 - podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 3. 
Co jemy - nazwy produktów żywnościowych 
"Zuzia and friends" - udział w konkursie na 
potrawy 
23-27.11.2020 
Kupowanie i wybieranie jedzenia 
Zapraszanie na imprezy 
Częstowanie jedzeniem "The red book" - 
Sophie i Ben poszukują złodzieja 
 

Język 
angielski 2 

9-13.11.2020 
Krajobraz: elementy i cechy "The red book" -
dalsze przygody Sophie i Bena 
Praca projektowa: Niezwykłe dzikie zwierzęta 
w moim kraju 
16-20.11.2020 
Revision 3 - podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 3. 
Co jemy - nazwy produktów żywnościowych 
"Zuzia and friends" - udział w konkursie na 
potrawy 
23-27.11.2020 
Kupowanie i wybieranie jedzenia 
Zapraszanie na imprezy 
Częstowanie jedzeniem "The red book" - 
Sophie i Ben poszukują złodzieja 
 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 3 

9-13.2020 
Sport – dyscypliny i sprzęt sportowy. 
Zuzia & Friends – zagubiony sprzęt 
sportowy 
16-20.11.2020 

Aktywnośd sportowa na co dzieo – Past 
Simple 
Reagowanie ustne na sytuacje – Everyday 
English – Past Simple 
Past Continuous – opis czynności 
przeszłych trwających jakiś czas „The Red 
Book”  
23-27.11.2020 
Sport jako sposób spędzania wolnego 
czasu. 
Praca projektowa – nowy strój sportowy 
dla drużyny narodowej 
Revision 2 (powtórzenie materiału Unit2) 
 
 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka Perspektywa zbieżna 
Perspektywa powietrzna i barwna 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika To takie proste – pojemnik na biurko 
To takie proste – pojemnik na biurko 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka Dodajemy slajd tytułowy i kolejne slajdy 
prezentacji multimedialnej. 

Aktywnośd podczas zajęd 
zdalnych, rozwiązywanie 

Paulina Mroczek 



Modyfikujemy prezentację multimedialną. 
Poprawiamy wygląd slajdów prezentacji 
multimedialnej. 

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

Religia Podsumowanie nabożeostw różaocowych. 
 
Uroczystośd Wszystkich Świętych. Pamiętamy 

o zmarłych 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
dziewczyny 

09.11 – 13.11.2020r  
Zwolnienie lekarskie 
16.11 – 20.11.2020r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii polskiego sportu.  
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowieka  
23.11-27.11.2020r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  
- przepisy i zasady gry w piłkę nożną 

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 09.11 – 13.11.2020r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- przepisy i zasady gry w koszykówkę 
- czym jest tętno ? jak mierzymy tętno  
16.11 – 20.11.2020r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii polskiego sportu.  
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowieka  
23.11-27.11.2020r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  
- przepisy i zasady gry w piłkę nożną 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

09.11 – 13.11.2020r  
- Zajęcia profilaktyczne „Bądź 
Superbohaterem”   
16.11 – 20.11.2020r 
-  Zajęcia profilaktyczne. „Bądź 
Superbohaterem”  
23.11-27.11.2020r. 
- Znaczenie świąt narodowych. Symbole 
narodowe, ich rola i znaczenie.  
 

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 09.11- Szlachetne zdrowie, czyli co w życiu 
jest ważne? 
10.11.-„Balladyna” Juliusza Słowackiego- 
twórca i jego dzieło 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 



12.11.-Problem winy i kary w  „Balladynie” 
Juliusza Słowackiego 
13.11.-Dramat o władzy, winie i karze 
16.11.-„Balladyna” jako dramat 
romantyczny 
17.11.-sprawdzian wiadomości 
18.11.-O szczęśliwym życiu (Czesław Miłosz 
„Dar”) 
19.11.-Sielanka życia  wiejskiego (Jan 
Kochanowski- Pieśo świętojaoska o sobótce) 
20.11.- Serce rośnie patrząc na te czasy (Jan 
Kochanowski- pieśni) 
23.11.-Jak zwykle stara bieda, czyli o 
narzekaniu po polsku 
24.11.- Czy ból może kiedyś minąd? „Treny” 
Jana Kochanowsskiego 
25.11.- Czy ból może kiedyś minąd? ( 2. 
godzina) 
26.11.-Jan z Czarnolasu- geniusz polskiego 
odrodzenia 
27.11.-Jan z Czarnolasu- geniusz polskiego 
odrodzenia (2.godzina) 

Matematyka 9-13.11.2020 
- Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent 
- O ile procent więcej, o ile mniej. Punkty 
procentowe. 
16-20.11.2020 
- Obliczenia procentowe. 
- Powtórzenie wiadomości o procentach. 
23-27.11.2020 
- Sprawdzian z procentów. 

- Figury geometryczne – proste i odcinki. 
 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 9-13.11.2020 
Higiena i choroby układu pokarmowego. 
Podsumowanie działu 3. 
16-20.11.2020 
Budowa i funkcje krwi. 
Test ze znajomości układu pokarmowego. 
23-27.11.2020 
Krążenie krwi. 
Budowa i działanie serca. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 11.11.2020r.-16.11.2020r. 
- badanie osiągnięd ucznia i efektów 
kształcenia-środowisko przyrodnicze Polski 
cz.II. 
- wskazuje na mapie największe i 
najmniejsze paostwa Europy. 
18.11.2020r.-23.11.2020r. 
- Oblicza współczynnik przyrostu 
naturalnego. 
- odczytuje z tabel i diagramów dane 
dotyczące struktury płci i wieku. 
 
25.11.2020r.-30.11.2020r. 
- wyjaśnia termin gęstośd zaludnienia. 
- wyjaśnia różnicę między imigracją a 
emigracją. 
 

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 10.11.2020 
Atomy i cząsteczki - składniki materii 
- co to jest dyfuzja plus przykłady 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 



- na czy polegają założenia atomistyczno – 
cząsteczkowej budowy materii 
- różnica między 
 cząsteczką a atomem 
12.11.2020 
Masa atomowa i masa cząsteczkowa 
- wyjaśnienie pojęd masy atomowej i masy 
cząsteczkowej 
- umiejętnośd korzystania z układu 
okresowego w celu wyszukania masy 
atomowej pierwiastka 
- proste obliczenia mas atomowej i 
cząsteczkowej 
17.11.2020 
Budowa atomu – nukleony i elektrony 
- wyjaśnienie pojęd: nukleon, elektron, 
proton, neutron 
- korzystanie z układu okresowego w celu 
wyszukiwania elektronów, protonów 
- proste obliczenia protonów, elektronów, 
neutronów 
19.11.2020 
Budowa atomu – powłoki elektronowe 
- wyjaśnienie pojęcia powłoki elektronowe 
- wyszukiwanie w układzie okresowym 
podstawowych powłok elektronowych 
- zapisywanie powłok w odpowiedniej 
kolejności wraz z zaznaczeniem ich na 
schemacie 
24.11.2020 
Izotopy 
- definicja izotopów 
- zastosowanie izotopów 
- znaczenie izotopów w życiu człowieka 
26.11.2020 
Układ okresowy pierwiastków chemicznych 
- budowa układu okresowego pierwiastków 
chemicznych 
- twórca układu okresowego 
- wyszukiwanie podstawowych informacji 
zawartych w układzie okresowym 
 

Fizyka 16-20.11.2020 

1.Oddziaływania międzycząsteczkowe 

2.Stany skupienia. Właściwości ciał stałych , 

cieczy i gazów 

23-27.11.2020 

1.Masa a siła ciężkości 

2.Obliczanie siły ciężkości 

Wysłanie zagadnieo do pracy 
samodzielnej i zadao testowych 
do rozwiązania przez Librus, 
spotkanie online na aplikacji 
Teams 

Marta Wytrykus 

Muzyka Ludwig van Beethoven – Oda do radości. 
Prezentacja twórczości L. van Beethovena 
(09.11-13.11)  
Warsztat muzyczny 
(16.11-20.11) 
Powtórzenie wiadomości. 
(23.11-27.11) 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

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

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 9.11.2020 – Wofür sparst du?  

Praca projektowa. Cz. II 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 



11.11.20202 – dzieo wolny od zajęd 

16.11.2020 – Sport ist teuer. Sport jest drogi 

– nazwy aktywności sportowych oraz 

sprzętu sportowego. 

18.11.2020 – Hobbybörse. Giełda 

zainteresowao – Kupowanie i sprzedawanie.  

23.11.2020 – Eine Anzeige schreiben. 

Pisanie ogłoszenia  

25.11.2020 – Przygotowanie do testu 
sprawdzającego – powtórzenie. 

Język angielski 
1 

9-13.2020 
Edukcja – dwiczenia leksykalne cz.2 
Powtórzenie wiadomości z rozdziału 1 i 
2 
16-20.11.2020 
Szkoła i zadania domowe. 
Funkcje językowe. Wyrażanie swojej 
opinii. 
Środki językowe – Past Simple & Past 
Continuous: used to – dwiczenia 
gramatyczne. 
23-26.11.2020 

Zalety i wady noszenia mundurków - 
listening. 
Środki językowe – Past Simple, Past 
Continuous, used to, czasowniki 
nieregularne, czasowniki i przymiotniki z 
przyimkami – gramatyka. 
Writing – email na temat wycieczki 
szkolnej – dwiczenia w pisaniu 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

9-13.2020 
Powtórzenie materiału Unit 2 
Unit 2 Skills test 
Powtórzenie wiadomości z rozdziału 1 i 
2 
16-20.11.2020 
Unit 3: Edukacja Vocabulary cz.1 
Unit 3: Edukacja Vocabulary cz.2 
Szkoła i zadania domowe 

23-27.11.2020 

Funkcje językowe. Wyrażanie swojej 
opinii. 
Środki językowe – Past Simple & Past 
Continuous: used to – dwiczenia 
gramatyczne. 
Zalety i wady noszenia mundurków - 
listening. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

9-13.11.2020 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka - powtórzenie wybranych 
zagadnieo 
Zalety i wady noszenia mundurków 
szkolnych 
16-20.11.2020 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka 
E-mail na temat wycieczki szkolnej 
Szkoła dawniej i teraz 

Teams. Librus Alina Brzykcy 



23-27.11.2020 
Powtórzenie materiału z rozdziału 3 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Praca cz 1 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Praca cz 2 
 

Plastyka Film – historia wynalezienia 
Film – dziedzina sztuki, elementy i środki 
wyrazu. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka Więcej o wstawianiu obrazów i innych 
obiektów do tekstu – wstawianie obrazu do 
dokumentu tekstowego. 
Więcej o wstawianiu obrazów i innych 
obiektów do tekstu – edytor równao. 
Sposoby przedstawiania algorytmów. 

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

Paulina Mroczek 

Religia Podsumowanie nabożeostw różaocowych. 
 
Uroczystośd Wszystkich Świętych. 
Pamiętamy o zmarłych 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F  09.11 – 13.11.2020r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- przepisy i zasady gry w koszykówkę 
- czym jest tętno ? jak mierzymy tętno  
16.11 – 20.11.2020r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii polskiego sportu.  
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowieka  
23.11-27.11.2020r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni 
brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  
- przepisy i zasady gry w piłkę nożną 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

Subkultury młodzieżowe. 
Autorytety rodzinne, 
a kształtowanie mojej osobowości. 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Sylwia łaskowska 

 

Klasa 7B 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski od 09-13.11.2020r. 
Analiza i interpretacja utworów Jana 
Kochanowskiego (Pieśni, Fraszki, Treny) 
od 16-20.11.2020r. 
Analiza i interpretacja utworu A. Fredry 
Zemsta. 
od 23-27.11.2020r. 
Jak napisad list otwarty? 

Dwiczenia redakcyjne - list otwarty. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 9-13.11.2020 

1.Obliczenia procentowe 

Lekcja online na aplikacji Teams. 
Wysłanie zadao do pracy 

Marta Wytrykus 



2. Powtórzenie wiadomości - procenty. 

3. Proste i odcinki 

4.Kąty 

16-20.11.2020 

1.Trójkąty, kąty w trójkątach 

2.Trójkąty, wysokości w trójkątach 

3. Sprawdzian wiadomości – procenty 

4. Przystawanie trójkątów 

23-27.11.2020 

1.Czworokąty 

2.Własności czworokątów 

3.Trójkąty i czworokąty w zadaniach. 

4.Wielokąty foremne 

samodzielnej przez Teams i Librus 

Biologia 9-13.11.2020 
Higiena i choroby układu pokarmowego. 
Podsumowanie działu 3. 
16-20.11.2020 
Budowa i funkcje krwi. 
Krążenie krwi. 
23-27.11.2020 
Budowa i działanie serca.  
Test ze znajomości układu pokarmowego. 
 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 10.11.2020r.-16.11.2020r. 
- badanie osiągnięd ucznia i efektów 
kształcenia-środowisko przyrodnicze Polski 
cz.II. 
- wskazuje na mapie największe i 
najmniejsze paostwa Europy. 
17.11.2020r.-23.11.2020r. 
- Oblicza współczynnik przyrostu 
naturalnego. 
- odczytuje z tabel i diagramów dane 
dotyczące struktury płci i wieku. 
24.11.2020r.-30.11.2020r. 
- wyjaśnia termin gęstośd zaludnienia. 
- wyjaśnia różnicę między imigracją a 
emigracją. 

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 10.11.2020 
Atomy i cząsteczki - składniki materii 
- co to jest dyfuzja plus przykłady 
- na czy polegają założenia atomistyczno – 
cząsteczkowej budowy materii 
- różnica między 
 cząsteczką a atomem 
12.11.2020 
Masa atomowa i masa cząsteczkowa 
- wyjaśnienie pojęd masy atomowej i masy 
cząsteczkowej 
- umiejętnośd korzystania z układu 
okresowego w celu wyszukania masy 
atomowej pierwiastka 
- proste obliczenia mas atomowej i 
cząsteczkowej 
17.11.2020 
Budowa atomu – nukleony i elektrony 
- wyjaśnienie pojęd: nukleon, elektron, 
proton, neutron 
- korzystanie z układu okresowego w celu 
wyszukiwania elektronów, protonów 
- proste obliczenia protonów, elektronów, 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 



neutronów 
19.11.2020 
Budowa atomu – powłoki elektronowe 
- wyjaśnienie pojęcia powłoki elektronowe 
- wyszukiwanie w układzie okresowym 
podstawowych powłok elektronowych 
- zapisywanie powłok w odpowiedniej 
kolejności wraz z zaznaczeniem ich na 
schemacie 
24.11.2020 
Izotopy 
- definicja izotopów 
- zastosowanie izotopów 
- znaczenie izotopów w życiu człowieka 
26.11.2020 
Układ okresowy pierwiastków chemicznych 
- budowa układu okresowego pierwiastków 
chemicznych 
- twórca układu okresowego 
- wyszukiwanie podstawowych informacji 
zawartych w układzie okresowym 
 

Fizyka 9-13.11.2020 

1.Powtórzenie wiadomości – pierwsze 

spotkania z fizyką 

16-20.11.2020 

1.Sprawdzian wiadomości – pierwsze 

spotkania z fizyką 

2.Stany skupienia. Właściwości ciał stałych , 

cieczy i gazów 

23-27.11.2020 

1.Masa a siła ciężkości 

2.Obliczanie siły ciężkości 

Wysłanie zagadnieo do pracy 
samodzielnej i zadao testowych 
do rozwiązania przez Librus, 
spotkanie online na aplikacji 
Teams 

Marta Wytrykus 

Muzyka Ludwig van Beethoven – Oda do radości. 
Prezentacja twórczości L. van Beethovena 
(09.11-13.11)  
Warsztat muzyczny 
(16.11-20.11) 
Powtórzenie wiadomości. 
(23.11-27.11) 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

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

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 9.11.2020 – Wofür sparst du?  

Praca projektowa. Cz. II 

11.11.20202 – dzieo wolny od zajęd 

16.11.2020 – Sport ist teuer. Sport jest drogi 

– nazwy aktywności sportowych oraz 

sprzętu sportowego. 

18.11.2020 – Hobbybörse. Giełda 

zainteresowao – Kupowanie i sprzedawanie.  

23.11.2020 – Eine Anzeige schreiben. 

Pisanie ogłoszenia  

25.11.2020 – Przygotowanie do testu 
sprawdzającego – powtórzenie. 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język angielski 
1 

9-13.2020 
Edukcja – dwiczenia leksykalne cz.2 
Powtórzenie wiadomości z rozdziału 1 i 

Teeams, Librus Marta Kasprowicz 



2 
16-20.11.2020 
Szkoła i zadania domowe. 
Funkcje językowe. Wyrażanie swojej 
opinii. 
Środki językowe – Past Simple & Past 
Continuous: used to – dwiczenia 
gramatyczne. 
23-26.11.2020 

Zalety i wady noszenia mundurków - 
listening. 
Środki językowe – Past Simple, Past 
Continuous, used to, czasowniki 
nieregularne, czasowniki i przymiotniki z 
przyimkami – gramatyka. 
Writing – email na temat wycieczki 
szkolnej – dwiczenia w pisaniu 

 

Język angielski 
2 

9-13.2020 
Powtórzenie materiału Unit 2 
Unit 2 Skills test 
Powtórzenie wiadomości z rozdziału 1 i 
2 
16-20.11.2020 
Unit 3: Edukacja Vocabulary cz.1 
Unit 3: Edukacja Vocabulary cz.2 
Szkoła i zadania domowe 
23-27.11.2020 

Funkcje językowe. Wyrażanie swojej 
opinii. 
Środki językowe – Past Simple & Past 
Continuous: used to – dwiczenia 
gramatyczne. 
Zalety i wady noszenia mundurków - 
listening. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

9-13.11.2020 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka - powtórzenie wybranych 
zagadnieo 
Zalety i wady noszenia mundurków 
szkolnych 
16-20.11.2020 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka 
E-mail na temat wycieczki szkolnej 
Szkoła dawniej i teraz 
23-27.11.2020 
Powtórzenie materiału z rozdziału 3 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Praca cz 1 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Praca cz 2 
 

 Alina Brzykcy 

Plastyka Film – dziedzina sztuki, elementy i środki 
wyrazu. 
Filmy własne uczniów. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka Więcej o wstawianiu obrazów i innych 
obiektów do tekstu – wstawianie obrazu do 
dokumentu tekstowego. 

Aktywnośd podczas zajęd 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadao, kartkówki, 

Paulina Mroczek 



Więcej o wstawianiu obrazów i innych 
obiektów do tekstu – edytor równao. 
Sposoby przedstawiania algorytmów. 

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

Religia Podsumowanie nabożeostw różaocowych. 
 
Uroczystośd Wszystkich Świętych. 
Pamiętamy o zmarłych 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F   09.11 – 13.11.2020r  
Zwolnienie lekarskie 
16.11 – 20.11.2020r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii polskiego sportu.  
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowieka  
23.11-27.11.2020r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni 
brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  
- przepisy i zasady gry w piłkę nożną 

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 

09.11 – 13.11.2020r  
 Zwolnienie lekarskie 
16.11 – 20.11.2020r 
Autorytety rodzinne, 
a kształtowanie mojej osobowości 
23.11-27.11.2020r. 

Kształtowanie postaw. Tolerancja. 

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 9.11 
Imiesłowy przysłówkowe i przymiotnikowe 
przypomnienie wiadomości i powtórzenie. 
10.11 
Imiesłowy przymiotnikowe i przymiotniki - 
dwiczenia na określanie form imiesłowów i 
przymiotników w liczbie mnogiej. 
12.11 
Dwiczenia z zeszytu dwiczeo – określanie 
form części mowy. 
13.11 
Sprawdzian z gramatyki. 
16.11 
Niezłomnośd. Podróż w czasy starożytne. Jan 
Parandowski, Atena (Minerwa) (fragment 
książki Mitologia) 
17.11 
Podróż w czasy starożytne. Co pamiętamy o 
mitach greckich.  
18.11 
Pokora. Syn marnotrawny (fragment 
Ewangelii według Świętego Łukasza, Łk 15, 
11–32) 
• Keith Vaughan, Powrót syna 
marnotrawnego 
19.11 

Microsoft Teams, Librus, 
Messenger 

Bogumiła Jarosławska-
Malinowska 



Jak napisad opowiadanie inspirowane mitem 
lub przypowieścią? Dwiczenie z zadaniem 
egzaminacyjnym. 
20.11 
Pisownia nie z różnymi częściami mowy – 
przypomnienie 
i uzupełnienie wiadomości. 
23.11 
Stoicki spokój. Michel Piquemal, Bajki 
filozoficzne. Jak żyć razem? (fragmenty) O 
Marku Aureliuszu i Epikurze też słów kilka. 
24.11 
Podróż w czasy renesansu. Lekcja 
odwrócona. Ciekawostki odrodzeniowe. 
25.11 
Twórca i jego dzieło – Jan Kochanowski. 
Lekcja odwrócona. 
26.11 
Na scenie życia. Jan Kochanowski, O żywocie 
ludzkim 
(lektura obowiązkowa) 
27.11 
Adam Mickiewicz, Dziady cz. II (całośd) – 
lekcja pierwsza 

Matematyka 9-13.11.2020 

1.Obliczenia procentowe 

2. Powtórzenie wiadomości - procenty. 

3. Proste i odcinki 

4.Kąty 

16-20.11.2020 

1.Trójkąty, kąty w trójkątach 

2.Trójkąty, wysokości w trójkątach 

3. Sprawdzian wiadomości – procenty 

4. Przystawanie trójkątów 

23-27.11.2020 

1.Czworokąty 

2.Własności czworokątów 

3.Trójkąty i czworokąty w zadaniach. 

4.Wielokąty foremne 
 

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

Marta Wytrykus 

Biologia 9-13.11.2020 
Higiena i choroby układu pokarmowego. 
Podsumowanie działu 3. 
16-20.11.2020 
Test ze znajomości układu pokarmowego. 
Budowa i funkcje krwi. 
23-27.11.2020 
Krążenie krwi. 
Budowa i działanie serca. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 13.11.2020r.-17.11.2020r. 
- badanie osiągnięd ucznia i efektów 
kształcenia-środowisko przyrodnicze Polski 
cz.II. 
- wskazuje na mapie największe i 
najmniejsze paostwa Europy. 
20.11.2020r.-24.11.2020r. 
- Oblicza współczynnik przyrostu 
naturalnego. 
- odczytuje z tabel i diagramów dane 
dotyczące struktury płci i wieku. 

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 



27.11.2020r. 
- wyjaśnia termin gęstośd zaludnienia. 
 

Chemia 10.11.2020 
Atomy i cząsteczki - składniki materii 
- co to jest dyfuzja plus przykłady 
- na czy polegają założenia atomistyczno – 
cząsteczkowej budowy materii 
- różnica między 
 cząsteczką a atomem 
12.11.2020 
Masa atomowa i masa cząsteczkowa 
- wyjaśnienie pojęd masy atomowej i masy 
cząsteczkowej 
- umiejętnośd korzystania z układu 
okresowego w celu wyszukania masy 
atomowej pierwiastka 
- proste obliczenia mas atomowej i 
cząsteczkowej 
17.11.2020 
Budowa atomu – nukleony i elektrony 
- wyjaśnienie pojęd: nukleon, elektron, 
proton, neutron 
- korzystanie z układu okresowego w celu 
wyszukiwania elektronów, protonów 
- proste obliczenia protonów, elektronów, 
neutronów 
19.11.2020 
Budowa atomu – powłoki elektronowe 
- wyjaśnienie pojęcia powłoki elektronowe 
- wyszukiwanie w układzie okresowym 
podstawowych powłok elektronowych 
- zapisywanie powłok w odpowiedniej 
kolejności wraz z zaznaczeniem ich na 
schemacie 
24.11.2020 
Izotopy 
- definicja izotopów 
- zastosowanie izotopów 
- znaczenie izotopów w życiu człowieka 
26.11.2020 
Układ okresowy pierwiastków chemicznych 
- budowa układu okresowego pierwiastków 
chemicznych 
- twórca układu okresowego 
- wyszukiwanie podstawowych informacji 
zawartych w układzie okresowym 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 9-13.11.2020 

1.Powtórzenie wiadomości – pierwsze 

spotkania z fizyką 

16-20.11.2020 

1.Sprawdzian wiadomości – pierwsze 

spotkania z fizyką 

2.Stany skupienia. Właściwości ciał stałych , 

cieczy i gazów 

23-27.11.2020 

1.Masa a siła ciężkości 

2.Obliczanie siły ciężkości 

Wysłanie zagadnieo do pracy 
samodzielnej i zadao testowych 
do rozwiązania przez Librus, 
spotkanie online na aplikacji 
Teams 

Marta Wytrykus 

Muzyka Ludwig van Beethoven – Oda do radości. 
Prezentacja twórczości L. van Beethovena 
(09.11-13.11)  

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 



Warsztat muzyczny 
(16.11-20.11) 
Powtórzenie wiadomości. 
(23.11-27.11) 

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

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 9.11.2020 – Wofür sparst du?  

Praca projektowa. Cz. II 

11.11.20202 – dzieo wolny od zajęd 

16.11.2020 – Sport ist teuer. Sport jest drogi 

– nazwy aktywności sportowych oraz 

sprzętu sportowego. 

18.11.2020 – Hobbybörse. Giełda 

zainteresowao – Kupowanie i sprzedawanie.  

23.11.2020 – Eine Anzeige schreiben. 

Pisanie ogłoszenia  

25.11.2020 – Przygotowanie do testu 
sprawdzającego – powtórzenie. 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język angielski 
1 

9-13.2020 
Edukcja – dwiczenia leksykalne cz.2 
Powtórzenie wiadomości z rozdziału 1 i 
2 
16-20.11.2020 
Szkoła i zadania domowe. 
Funkcje językowe. Wyrażanie swojej 
opinii. 
Środki językowe – Past Simple & Past 
Continuous: used to – dwiczenia 
gramatyczne. 
 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

9-13.2020 
Powtórzenie materiału Unit 2 
Unit 2 Skills test 
Powtórzenie wiadomości z rozdziału 1 i 
2 
16-20.11.2020 
Unit 3: Edukacja Vocabulary cz.1 
Unit 3: Edukacja Vocabulary cz.2 
Szkoła i zadania domowe 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

9-13.11.2020 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka - powtórzenie wybranych 
zagadnieo 
Zalety i wady noszenia mundurków 
szkolnych 
16-20.11.2020 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka 
E-mail na temat wycieczki szkolnej 
Szkoła dawniej i teraz 
23-27.11.2020 
Powtórzenie materiału z rozdziału 3 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Praca cz 1 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Praca cz 2 
 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Plastyka Film – dziedzina sztuki, elementy i środki Platforma Microsoft Teams oraz Sylwia Łaskowska 



wyrazu. 
Filmy własne uczniów. 

dziennik elektroniczny Librus 

Informatyka Więcej o wstawianiu obrazów i innych 
obiektów do tekstu – wstawianie obrazu do 
dokumentu tekstowego. 
Więcej o wstawianiu obrazów i innych 
obiektów do tekstu – edytor równao. 
 

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

Paulina Mroczek 

Religia Podsumowanie nabożeostw różaocowych. 
 
Uroczystośd Wszystkich Świętych. 
Pamiętamy o zmarłych. 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F  09.11 – 13.11.2020r  
Zwolnienie lekarskie 
16.11 – 20.11.2020r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii polskiego sportu.  
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowieka  
23.11-27.11.2020r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni 
brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  
- przepisy i zasady gry w piłkę nożną 

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 

13.11 
Subkultury młodzieżowe – prezentacja 
ucznia +rozmowa 
20.11 
Jak możemy dbad o siebie wzajemnie i o 
siebie samych w obecnej sytuacji – jak 
zatroszczyd się o dobrostan swój, 
najbliższych i przyjaciół 
27.11 
Chcę Cię zarazid…moją pasją……- 
prezentacje uczniów 

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 9.11- Muzykę mamy we krwii 
10.11.-Weźmy to na języki 
12.11.- Henryk Sienkiewicz- noblista sięgający 
do źródeł. Sylwetka pisarza. 
13.11.- Dokąd zmierzasz?-pytanie warte 
refleksji. O wyborach życiowych bohaterów 
„Qvo vadis” Henryka Sienkiewicza 
16.11.-Dokąd zmierzasz?-pytanie warte 
refleksji. O wyborach życiowych bohaterów 
„Qvo vadis” Henryka Sienkiewicza (2 .godzina) 
17.11.-Świat na schyłku dwóch kultur- 
rzymskiej i chrześcijaoskiej 
18.11.- Świat na schyłku dwóch kultur- 
rzymskiej i chrześcijaoskiej (2.godzina) 
19.11.-Miłośd (nie)jedno ma imię 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 



20.11.-praca klasowa z lektury „Qvo vadis”  
23.11-Styl to nie tylko moda- o stylu 
wypowiedzi 
24.11.-Treśd a zakres wyrazu 
25.11.-Jakie mamy rodzaje wyrazów ze 
względu na znaczenie? 
26.11-Jak przemawiad? 
27.11-Jak przemawiad? (2. godzina) 

Matematyka 9-13.11.2020 
- Trójkąty i czworokąty. 
- Twierdzenie Pitagorasa. 
16-20.11.2020 
- Twierdzenie Pitagorasa – dwiczenia. 
- Zastosowanie Twierdzenia Pitagorasa. 
23-27.11.2020 
- Przekątna kwadratu. Wysokośd trójkąta 
równobocznego. 
- Trójkąty o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, 30°, 
60° 
 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 9-13.11.2020 
Mutacje 
16-20.11.2020 
Podsumowanie wiadomości o genetyce. 
23-27.11.2020 
Test sprawdzający wiedzę z genetyki. 
 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 20.11.2020r.- 27.11.2020r. 
- wymienia surowce mineralne Afryki 
i wskazuje obszary ich występowania na 
podstawie mapy gospodarczej. 
- omawia przyczyny i skutki niedożywienia 
ludności w Etiopii na podstawie wybranych 
tekstów źródłowych 

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 10.11.2020 
Podsumowanie wiadomości o solach 
- zadania z podręcznika dotyczące soli 
12.11.2020 
Quiz – z działu sole 
17.11.2020 
Naturalne źródła węglowodorów 
- przykłady związków chemicznych 
zawierających węglowodór 
- wyjaśnienie pojęcia węglowodory 
- naturalne źródła węglowodorów 
19.11.2020 
Szereg homologiczny alkanów 
-  wyjaśnienie pojęcia: węglowodory 
nasycone, szereg homologiczny, alkany 
- wzór ogólny alkanów 
wzory strukturalne, półstrukturalne, grupowe 
i sumaryczne alkanów  
24.11.2020 
Metan i etan 
- występowanie metanu i etanu 
- wzory sumaryczne i strukturalne metanu 
i etanu 
- właściwości fizyczne metanu i etanu 
- reakcje spalania 
26.11.2020 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 



Porównanie właściwości alkanów  ich 
zastosowao 
- zadania z podręcznika podsumowujące 
wyżej omówione tematy 
 

Fizyka 16-20.11.2020 
1.Powtórzenie wiadomości z elektrostatyki 
2.Prąd elektryczny . Napięcie i natężenie 
prądu elektrycznego 
23-27.2020 
1.Obwody elektryczne, 
2.Pomiar napięcia i natężenia prądu 
elektrycznego 
 

Wysłanie zagadnieo do pracy 
samodzielnej i zadao testowych 
do rozwiązania przez Librus, 
spotkanie online na aplikacji 
Teams 

Marta Wytrykus 

Historia Polskie Paostwo Podziemne. 

Akcje polskiego ruchu oporu. 

Społeczeostwo polskie pod okupacją. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język 
niemiecki 

16.11.2020 Lieblingsverkehrsmittel. Ulubione 
środki transportu.  
18.11.2020 Wie komme ich zur Schule? Jak 
dotrę do domu? 
24.11.2020 Wohin gehen wir nach der 
Schule? Dokąd pójdziemy po szkole? (1) 
26.11.2020 Wohin gehen wir nach der 
Schule? Dokąd pójdziemy po szkole? (2) 
 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 
 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 

Język 
angielski 1 

9-13.11.2020 
Spekulowanie na temat hipotetycznych 
sytuacji oraz rozwiązywanie zadao 
egzaminacyjnych. 
Doskonalenie strategii egzaminacyjnych w 
zakresie środków i funkcji językowych oraz 
poszerzanie zasobu słownictwa dotyczącego 
zjawisk życia społecznego oraz cech 
charakteru. 
16-20.11.2020 
Rozmowy na temat planów wakacyjnych oraz 
rozwiązywanie zadao egzaminacyjnych. 
Doskonalenie umiejętności rozumienia ze 
słuchu oraz reagowanie językowe w 
sytuacjach życia codziennego związanych z 
uprawianiem sportu. 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
9. 
23-27.11.2020 
Dyskusja na temat istoty uprawiania sportu w 
oparciu o teksty pisane. 
Opisywanie ilustracji i zdjęd oraz doskonalenie 
technik w zakresie znajomości środków 
językowych. 
Opisywanie ilustracji i zdjęd, tworzenie 
krótkiej wypowiedzi pisemnej typu notatka. 
 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 2 

9-13.11.2020 
Free time activities – listening. 
Free time activities – rozmowa na temat 
własnych zainteresowao. 
16-20.11.2020 
Święta i uroczystości w kontekście 
przeczytanych tekstów. Doskonalenie 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



uzupełniania luk w języku polskim. 
Rodzina – speaking. Uzupełnianie luk, 
wypowiedź pisemna: zaproszenie. 
Powtórzenie wiadomości Unit 3 
23-27.11.2020 
Sprawdzian wiadomości Unit 3 
Reguły szkolne: must, have to, can, may, 
be allowed to. 
Szkoła, sposoby uczenia się – listening 
(rozumienie ze słuchu). 
 

Informatyka Tworzenie e-gazetki – projekt. 
Nagranie zawartości ekranu i podstawowy 
montaż filmu oraz dodanie multimediów. 
Więcej o pracy w arkuszu kalkulacyjnym 

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

Paulina Mroczek 

WOS 9.11.2020 - Podsumowanie działu II  
16.11.2020 -  Czym jest samorząd?     
Decentralizacja władzy.  Podział terytorialny 
kraju – gmina, powiat, województwo. 
18.11.2020 –  Samorząd gminny . 
Wybory samorządowe. 0rgany samorządów 
terytorialnych. Przykłady zadao samorządów.  
23.11.2020 – Samorząd gminny 
Organy gminy ich zadania. Finanse gminy – 
środki unijne; dochody i wydatki; budżet 
obywatelski. 
25.11.2020-  Powiat i województwo. 
Zadania i organy powiatu. Województwo 
 (wojewoda); samorząd wojewódzki: (sejmik – 
przewodniczący; zarząd – marszałek).  
 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Maria Wytrykowska 

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

Teams, Librus Agnieszka Kowalik 

Religia Podsumowanie nabożeostw różaocowych.  
Pogłębienie znajomości pojęd ich znaczenia: 
miłosierdzie, sprawiedliwośd, cierpienie, 
przebaczenie 
 
Uroczystośd Wszystkich Świętych. Pamiętamy 
o zmarłych. 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
dziewczyny 

09.11 – 13.11.2020r  
Zwolnienie lekarskie 
16.11 – 20.11.2020r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii polskiego sportu.  
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowieka  
23.11-27.11.2020r. 

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

Mariusz Firszt 



- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  
- przepisy i zasady gry w piłkę nożną 

W-F chłopcy 09.11 – 13.11.2020r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- przepisy i zasady gry w koszykówkę 
- czym jest tętno ? jak mierzymy tętno  
16.11 – 20.11.2020r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii polskiego sportu.  
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowieka  
23.11-27.11.2020r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  
- przepisy i zasady gry w piłkę nożną 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

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

Dziennik elektroniczny librus, 
Teams 

Justyna Wasiak 

 

Klasa 8B 
 

Przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski od 09-13.11.2020r. 
Zróżnicowanie słownictwa. 
Przed egzaminem - czytanie ze 
zrozumieniem. 
od 16-20.11.2020r. 
Analiza i interpretacja utworu H. Sienkiewicza 
Quo vadis. 
od 23-27.11.2020r. 
Jak napisad list oficjalny? 
Jak napisad otwarty? 
Dwiczenia redakcyjne - list otwarty, list 
oficjalny. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 9-13.11.2020 
- Trójkąty i czworokąty. 
- Twierdzenie Pitagorasa. 
16-20.11.2020 
- Twierdzenie Pitagorasa – dwiczenia. 
- Zastosowanie Twierdzenia Pitagorasa. 
23-27.11.2020 
- Przekątna kwadratu. Wysokośd trójkąta 
równobocznego. 
- Trójkąty o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, 30°, 
60° 
 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 9-13.11.2020 
Mutacje 
16-20.11.2020 
Podsumowanie wiadomości o genetyce. 
23-27.11.2020 
Test sprawdzający wiedzę z genetyki. 
 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 



Geografia 20.11.2020r.-27.11.2020r. 
- wymienia surowce mineralne Afryki 
i wskazuje obszary ich występowania na 
podstawie mapy gospodarczej. 
- omawia przyczyny i skutki niedożywienia 
ludności w Etiopii na podstawie wybranych 
tekstów źródłowych 

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 10.11.2020 
Podsumowanie wiadomości o solach 
- zadania z podręcznika dotyczące soli 
12.11.2020 
Quiz – z działu sole 
17.11.2020 
Naturalne źródła węglowodorów 
- przykłady związków chemicznych 
zawierających węglowodór 
- wyjaśnienie pojęcia węglowodory 
- naturalne źródła węglowodorów 
19.11.2020 
Szereg homologiczny alkanów 
-  wyjaśnienie pojęcia: węglowodory 
nasycone, szereg homologiczny, alkany 
- wzór ogólny alkanów 
wzory strukturalne, półstrukturalne, grupowe 
i sumaryczne alkanów  
24.11.2020 
Metan i etan 
- występowanie metanu i etanu 
- wzory sumaryczne i strukturalne metanu 
i etanu 
- właściwości fizyczne metanu i etanu 
- reakcje spalania 
26.11.2020 
Porównanie właściwości alkanów  ich 
zastosowao 
- zadania z podręcznika podsumowujące 
wyżej omówione tematy 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 16-20.11.2020 
1.Powtórzenie wiadomości z elektrostatyki 
2.Prąd elektryczny . Napięcie i natężenie 
prądu elektrycznego 
23-27.2020 
1.Obwody elektryczne, 
2.Pomiar napięcia i natężenia prądu 
elektrycznego 

Wysłanie zagadnieo do pracy 
samodzielnej i zadao testowych 
do rozwiązania przez Librus, 
spotkanie online na aplikacji 
Teams 

Marta Wytrykus 

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

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 16.11.2020 Lieblingsverkehrsmittel. Ulubione 
środki transportu.  
18.11.2020 Wie komme ich zur Schule? Jak 
dotrę do domu? 
24.11.2020 Wohin gehen wir nach der 
Schule? Dokąd pójdziemy po szkole? (1) 
26.11.2020 Wohin gehen wir nach der 
Schule? Dokąd pójdziemy po szkole? (2) 
 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 

Język angielski 
1 

9-13.11.2020 
Spekulowanie na temat hipotetycznych 
sytuacji oraz rozwiązywanie zadao 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



egzaminacyjnych. 
Doskonalenie strategii egzaminacyjnych w 
zakresie środków i funkcji językowych oraz 
poszerzanie zasobu słownictwa dotyczącego 
zjawisk życia społecznego oraz cech 
charakteru. 
16-20.11.2020 
Rozmowy na temat planów wakacyjnych oraz 
rozwiązywanie zadao egzaminacyjnych. 
Doskonalenie umiejętności rozumienia ze 
słuchu oraz reagowanie językowe w 
sytuacjach życia codziennego związanych z 
uprawianiem sportu. 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
9. 
23-27.11.2020 
Dyskusja na temat istoty uprawiania sportu w 
oparciu o teksty pisane. 
Opisywanie ilustracji i zdjęd oraz 
doskonalenie technik w zakresie znajomości 
środków językowych. 
Opisywanie ilustracji i zdjęd, tworzenie 
krótkiej wypowiedzi pisemnej typu notatka. 
 

Język angielski 
2 

9-13.11.2020 
Free time activities – listening. 
Free time activities – rozmowa na temat 
własnych zainteresowao. 
16-20.11.2020 
Święta i uroczystości w kontekście 
przeczytanych tekstów. Doskonalenie 
uzupełniania luk w języku polskim. 
Rodzina – speaking. Uzupełnianie luk, 
wypowiedź pisemna: zaproszenie. 
Powtórzenie wiadomości Unit 3 
23-27.11.2020 
Sprawdzian wiadomości Unit 3 
Reguły szkolne: must, have to, can, may, be 
allowed to. 
Szkoła, sposoby uczenia się – listening 
(rozumienie ze słuchu). 
 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Informatyka Tworzenie e-gazetki – projekt. 
Nagranie zawartości ekranu i podstawowy 
montaż filmu oraz dodanie multimediów. 
Więcej o pracy w arkuszu kalkulacyjnym 

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

Paulina Mroczek 

WOS 9.11.2020 - Podsumowanie działu II  
16.11.2020 -  Czym jest samorząd?     
Decentralizacja władzy.  Podział terytorialny 
kraju – gmina, powiat, województwo. 
18.11.2020 –  Samorząd gminny . 
Wybory samorządowe. 0rgany samorządów 
terytorialnych. Przykłady zadao samorządów.  
23.11.2020 – Samorząd gminny 
Organy gminy ich zadania. Finanse gminy – 
środki unijne; dochody i wydatki; budżet 
obywatelski. 
25.11.2020-  Powiat i województwo. 
Zadania i organy powiatu. Województwo 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Maria Wytrykowska 



 (wojewoda); samorząd wojewódzki: (sejmik 
– przewodniczący; zarząd – marszałek).  

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

Teams, Librus Agnieszka Kowalik 

Religia Podsumowanie nabożeostw różaocowych.  
Pogłębienie znajomości pojęd ich znaczenia: 
miłosierdzie, sprawiedliwośd, cierpienie, 
przebaczenie 
 
Uroczystośd Wszystkich Świętych. Pamiętamy 
o zmarłych. 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
dziewczyny 

09.11 – 13.11.2020r  
Zwolnienie lekarskie 
16.11 – 20.11.2020r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii polskiego sportu.  
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowieka  
23.11-27.11.2020r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  
- przepisy i zasady gry w piłkę nożną 

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 09.11 – 13.11.2020r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- przepisy i zasady gry w koszykówkę 
- czym jest tętno ? jak mierzymy tętno  
16.11 – 20.11.2020r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii polskiego sportu.  
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowieka  
23.11-27.11.2020r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  
- przepisy i zasady gry w piłkę nożną 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

9-13.11.2020 
Konflikt pokoleo – przyczyny i sposoby 
rozwiązywania. 
16-20.11.2020 
Panuję nad swoimi emocjami. 
23-27.11.2020 
Relacje międzyludzkie i ich znaczenie. 

Dziennik elektroniczny librus, 
Teams 

Monika Lach 

 

 


