
 

 

Klasa 4A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 29-31.03.2021 

Czytamy nasze wybrane opowiadania 

twórcze z puentą i punktem 

zwrotnym. Sztuka opisu i 

charakterystyki – przypomnienie. 

Dwiczenia frazeologiczne 
i stylistyczne. Ortografia. 
07-09.04.2021 

J. Korczak, Król Maciuś I - analiza 
i interpretacja lektury. 
 

Microsoft Teams, Librus Bogumiła Jarosławska-
Malinowska 

Matematyka 29-31.03.2021 
 Porównywanie ułamków 
dziesiętnych  
Dodawanie ułamków dziesiętnych 
07-09.04.2021 
Odejmowanie ułamków dziesiętnych 
Powtórzenie wiadomości o ułankach 
dziesiętnych 

Microsoft Teams, Librus Beata Uszyoska 

Przyroda 29-31.03.2021 
Nauczyciel nieobecny 
07-09.04.2021 
Wody słone. 
Sposoby oszczędzania wody. 
 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Muzyka Muzyczne powitanie wiosny 
29.03.-02.04.2021 
Wielkanoc. Tradycje wielkanocne: 
zwyczaje i obrzędy 
05.04.-09.04.2021 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 29-31 marca 2021r. 

XVI wiek- stulecie wojen. 

7-9 kwietnia 2021r. 

- 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język 
angielski 1 

29.03.2021-02.04.2021 
 

Pytania o wygląd z czasownikiem 

have got. 

 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



Pytanie o posiadanych członków 

rodziny z zastosowaniem czasownika 

have got. 

 

05.04.2021-09.04.2021 

 

Powtórzenie materiału i 

przygotowanie do testu 

obejmującego materiał z rozdziału 5. 

 

Unit 5 Test. 

 

Język 
angielski 2 

29.03.2021-02.04.2021 
 

Pytania o wygląd z czasownikiem 

have got. 

 

05.04.2021-09.04.2021 

 

Powtórzenie materiału i 

przygotowanie do testu 

obejmującego materiał z rozdziału 5. 

 

Unit 5 Test. 

 

Pytanie o posiadanych członków 

rodziny z zastosowaniem czasownika 

have got. 

 

 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Plastyka 29 - 31.03. 
Czy znasz te słowa ? 
07 – 09.04 
Warsztat twórcy ludowego - grafika 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 29 - 31.03. 
Manewry na drodze 
07 – 09.04 
Rowerem przez skrzyżowanie 
równorzędne 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka I TYDZIEO 
- 

Aktywnośd podczas zajęd 
zdalnych, rozwiązywanie 

Paulina Mroczek 



II TYDZIEO 
Sterujemy duszkiem na ekranie – 
rysujemy robota i tworzymy grę. 

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

Religia Tygodniowy zakres materiału  

29 - 31. 03 – 07 - 09. 04. 2021 r. 

Bliźni.  

Praktyka miłości. 

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  29.03 – 31.03.2021r.  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich.  
 
07.04-09.04.2021r. 
-  kształtowanie siły z 
wykorzystaniem ciężaru własnego 
ciała 
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich 

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

Mariusz Firszt 

Godzina 
wychowawcz
a 

29.03.2021-02.04.2021 
 

Jesteśmy współodpowiedzialni za 

środowisko 

 

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 29-31.03.2021 

Czytamy nasze wybrane opowiadania 

twórcze z puentą i punktem 

zwrotnym. Sztuka opisu i 

charakterystyki – przypomnienie.  

Dwiczenia frazeologiczne 
i stylistyczne. Ortografia.  
07-09.04.2021 

J. Korczak, Król Maciuś I – analiza 
i interpretacja lektury. 

Microsoft Teams, Librus Bogumiła Jarosławska 
- Malinowska 

Matematyka 29-31.03.2021 Microsoft Teams, Librus Beata Uszyoska 



 Porównywanie ułamków 
dziesiętnych  
Dodawanie ułamków dziesiętnych 
07-09.04.2021 
Odejmowanie ułamków dziesiętnych 
Powtórzenie wiadomości o ułankach 
dziesiętnych 

Przyroda 29-31.03.2021 
Nauczyciel nieobecny 
07-09.04.2021 
Wody słone. 
 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Muzyka Muzyczne powitanie wiosny. 
29.03.-02.04.2021 
Wielkanoc. Tradycje wielkanocne: 
zwyczaje i obrzędy 
05.04.-09.04.2021 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 29-31 marca 2021r. 

Tadeusz Kościuszko na czele 

powstania. 

7-9 kwietnia 2021r. 

Legiony Polskie i hymn narodowy. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język 
angielski 1 

1. Określanie przynależności 
przedmiotów za pomocą 
przymiotników dzierżawczych i 
zaimków wskazujących. 
2. Utalentowane dzieci – 
wyrażanie opinii w oparciu o 
przeczytany tekst. 
3. Opisywanie członków swojej 
rodziny z uwzględnieniem danych 
osobowych, wyglądu, osobowości 
i posiadanych talentów. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język 
angielski 2 

1. Pytania o wygląd z 
czasownikiem have got. 
2. Pytania o posiadanych 
członków rodziny z 
zastosowaniem czasownika have 
got. 
3. Określanie przynależności 
przedmiotów za pomocą 
przymiotników dzierżawczych i 
zaimków wskazujących. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 29 - 31.03. 
Warsztat grafika 
07 – 09.04 
Czy znasz te słowa ? 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 29 - 31.03. 
Manewry na drodze 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 

Sylwia Łaskowska 



07 – 09.04 
Manewry na drodze 

elektroniczny Librus 

Informatyka I TYDZIEO 
- 
II TYDZIEO 
- 
 

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

Paulina Mroczek 

Religia Tygodniowy zakres materiału 

29 - 31. 03 – 07 - 09. 04. 2021 r. 

Bliźni. 

Praktyka miłości.  

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   
29.03 – 31.03.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich.  
 
07.04-09.04.2021r. 
-  kształtowanie siły z 
wykorzystaniem ciężaru własnego 
ciała 
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcz
a 

 Zasady udzielania pierwszej 
pomocy. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

 

Klasa 5A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski zakres materiału od 29 do 31 marca i 
od 7 do 9 kwietnia 2021r. 

29.03. - Jak przecinek przychodzi z 
wizytą 
30.03. - Opowiem, jak było 
31.03. - Czas na powtórkę  
 
07.04.- Wyprawa pełna emocji, czyli 
Tomek i Huck na tropie skarbu 
(lektura „Przygody Tomka Sawyera” 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 



08.04.- W poszukiwaniu skarbu 
(„Przygody Tomka Sawyera”) 
09.04. -  Sprawdzian wiadomości z 
działu „Mitologiczne krainy” 

Matematyka  (29.03 – 31.03) 
Szacowanie wyników działao na 
ułamkach dziesiętnych. 
(7.04 – 9.04) 
 Działania na ułamkach zwykłych i 
dziesiętnych. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 29-31.03.2021 
Nauczyciel nieobecny 
07-09.04.2021 
Korzeo- organ podziemny rośliny. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 30.03.2021r. 
- wyjaśnia różnicę między pogodą a 
klimatem. 
 
 

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 Muzyka źródeł. Jak muzykowano 
w prehistorii 
29.03.-02.04.2021 
Śpiewajmy razem – chór. Rodzaje 
chórów 
05.04.-09.04.2021 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Anna Jakubiak 

Historia 29-31 marca 2021r. 

- 

7-9 kwietnia 2021r. 

Omówienie Quizu z rozdziału 5. 

,,Społeczeostwo średniowiecza”. 

Mieszko I i początki polski. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język 
angielski 1 

 29.03.2021-02.04.2021 
 

Praca projektowa - najpiękniejsze 

miejsce w Polsce w oparciu o tekst 

na temat parków narodowych w 

Wielkiej Brytanii. 

 

05.04.2021-09.04.2021 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



 

Revision 5 - podsumowanie i 

utrwalenie wiadomości z rozdziału 5. 

 

Określanie położenia miejsc i 

instytucji w mieście w kontekście 

przeczytanej historyjki obrazkowej. 

 

Zastosowanie czasownika to be w 

czasie past simple oraz konstrukcji 

There was/There were do 

opisywania przeszłości. 

 

 

Język 
angielski 2 

 Opisywanie miejsc 
geograficznych w kontekście 
opisu ilustracji – dwiczenia w 
pisaniu. 

 Praca projektowa – 
najpiękniejsze miejsce w Polsce w 
oparciu o tekst na temat parków 
narodowych w Wielkiej Brytanii. 

 Revision 5 – podsumowanie i 
utrwalenie wiadomości z 
rozdziału 5. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 29 - 31.03. 
Ozdoba Wielkanocna 
07 – 09.04 
Układ form w naturze 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 29 - 31.03. 
Elementy rysunku technicznego 
07 – 09.04 
Elementy rysunku technicznego 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka I TYDZIEO 

- 

II TYDZIEO 
Tworzymy grę dla jednego gracza. 

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

Paulina Mroczek 

Religia  
Tygodniowy zakres materiału  

29 - 31. 03 – 07 - 09. 04. 2021 r. 

Bóg ratuje. 

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

Ks. Paweł Cudny 



Bóg leczy. uczniów wykonanej pracy 
na w/w przekaźniki 
elektroniczne. 

W-F 
Dziewczyny 

 
29.03 – 31.03.2021r . 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich.  
 
07.04-09.04.2021r. 
-  kształtowanie siły z 
wykorzystaniem ciężaru własnego 
ciała 
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich 
 

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 29.03 – 31.03.2021r . 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich.  
 
07.04-09.04.2021r. 
-  kształtowanie siły z 
wykorzystaniem ciężaru własnego 
ciała 
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcz
a 

zakres materiału od 29 do 31 marca i 
od 7 do 9 kwietnia 2021r. 

30.03. – Zwyczaje i tradycje 
wielkanocne w Polsce 

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 30-31.03.2021r. 
Analiza i interpretacja tekstów 
biblijnych. 
 
Od 07-08.03.2021r. 
Analiza i interpretacja tekstów 
biblijnych. 
 
Analiza i interpretacja 
przypowieści biblijnych. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 

 

Danuta Turczyoska 

Matematyka I TYDZIEO Aktywnośd podczas zajęd Paulina Mroczek 



Zapisywanie wyrażeo 
algebraicznych. 
II TYDZIEO 
Obliczanie wartości wyrażeo 
algebraicznych. 
Obliczanie wartości wyrażeo 
algebraicznych. 
Upraszczanie wyrażeo 
algebraicznych. 

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

Biologia 29-31.03.2021 
Nauczyciel nieobecny 
07-09.04.2021 
Przegląd płazów. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Monika Lach 

Geografia 29.03.2021r. 
- omawia znaczenie turystyki dla 
krajów śródziemnomorskich z 
wykorzystaniem wykresów 
dotyczących liczby turystów 
i wysokości przychodów 
z turystyki. 

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 Muzyczne widowiska. Formy 
muzyczno- -teatralne: operetka, 
musical, rewia 
29.03.-02.04.2021 
Instrumenty dęte. Podział 
i brzmienie 
05.04.-09.04.2021 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 29-31 marca 2021r. 

Sejm Wielki i Konstytucja 3 

Maja. 

-7-9 kwietnia 2021r. 

Powstanie kościuszkowskie i 3 

rozbiór Polski. 

Czy król Stanisław August 

zdradził Polskę? 

 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus. 

Justyna Wasiak 

Język 
angielski 1 

29.03.2021-02.04.2021 
 

Wielkie centra handlowe - 

dwiczenia w rozumieniu tekstu 

pisanego, rozumieniu tekstu 

słuchanego 

 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



Historia Harrodsa Praca 

projektowa na temat ulubionego 

sklepu 

 

05.04.2021-09.04.2021 

 

Revision 6 - podsumowanie i 

utrwalenie wiadomości z 

rozdziału 6. 

 
 

 

Język 
angielski 2 

29.03.2021-02.04.2021 
 

Wielkie centra handlowe - 

dwiczenia w rozumieniu tekstu 

pisanego, rozumieniu tekstu 

słuchanego 

 

Historia Harrodsa Praca 

projektowa na temat ulubionego 

sklepu 

 

Revision 6 - podsumowanie i 

utrwalenie wiadomości z 

rozdziału 6. 

 

05.04.2021-09.04.2021 

 

Dwiczenia na rozumienie ze 

słuchu 

 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 3 

 Dwiczenia na rozumienie 
ze słuchu. 

 Sprawdzian obejmujący 
materiał z rozdziału 5. 

 Zakupy – nazwy sklepów. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 07 – 09.04 
Grafika 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 07 – 09.04 Platforma Microsoft Teams Sylwia Łaskowska 



Elementy elektroniki 
 

oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Informatyka I TYDZIEO 
- 
II TYDZIEO 
- 

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

Paulina Mroczek 

Religia Tygodniowy zakres materiału  

29 - 31. 03 – 07 - 09. 04. 2021 r. 

Sakramenty c d. 

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 

 
29.03 – 31.03.2021r . 
- kształtowanie sprawności 
fizycznej, ukierunkowanej na 
prawidłową postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie 
wiedzy na temat konkurencji 
Olimpijskich.  
 
07.04-09.04.2021r. 
-  kształtowanie siły z 
wykorzystaniem ciężaru 
własnego ciała 
- poszukiwanie i poszerzanie 
wiedzy na temat konkurencji 
Olimpijskich 
 

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 29.03 – 31.03.2021r.  
- kształtowanie sprawności 
fizycznej, ukierunkowanej na 
prawidłową postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie 
wiedzy na temat konkurencji 
Olimpijskich.  
 
07.04-09.04.2021r. 
-  kształtowanie siły z 
wykorzystaniem ciężaru 
własnego ciała 
- poszukiwanie i poszerzanie 
wiedzy na temat konkurencji 
Olimpijskich 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcz

I TYDZIEO Aktywnośd podczas zajęd 
zdalnych, dyskusja przy użyciu 

Paulina Mroczek 



a Wypadki drogowe z udziałem 

nieletnich. Jak ich uniknąd? 

II TYDZIEO 

Jak radzid sobie ze stresem?. 
Burza mózgów. 

platformy Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

 

Klasa 6B 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski Od 30-31.03.2021r. 
Analiza i interpretacja tekstów 
biblijnych. 
 
Od 07-09.04.2021r. 
Opis dzieła sztuki. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka (29.03 – 31.03) 
- Porównywanie liczb dodatnich i 
ujemnych. 

 Dodawanie i 
odejmowanie liczb 
dodatnich i ujemnych. 

(7.04 – 9.04) 

 - Omówienie i poprawa 
sprawdzianu z 
procentów. 

- Dzielenie i mnożenie liczb 
dodatnich i ujemnych. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 29-31.03.2021 
Nauczyciel nieobecny 
07-09.04.2021 
- 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Monika Lach 

Geografia 08.04.2021r. 
- omawia znaczenie turystyki dla 
krajów śródziemnomorskich z 
wykorzystaniem wykresów 
dotyczących liczby turystów 
i wysokości przychodów 
z turystyki. 

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  Muzyczne widowiska. Formy 
muzyczno- -teatralne: operetka, 
musical, rewia 
29.03.-02.04.2021 
Instrumenty dęte. Podział 
i brzmienie 
05.04.-09.04.2021 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus. 

Anna Jakubiak 



Historia 29-31 marca 2021r. 

Sejm Wielki i Konstytucja 3 

Maja. 

- 

7-9 kwietnia 2021r. 

Powstanie kościuszkowskie i 3 

rozbiór Polski. 

Czy król Stanisław August 
zdradził Polskę? 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus. 

Justyna Wasiak 

Język 
angielski 1 

29.03.2021-02.04.2021 
 

Wielkie centra handlowe - 

dwiczenia w rozumieniu tekstu 

pisanego, rozumieniu tekstu 

słuchanego 

 

Historia Harrodsa Praca 

projektowa na temat ulubionego 

sklepu 

 

05.04.2021-09.04.2021 

 

Revision 6 - podsumowanie i 

utrwalenie wiadomości z 

rozdziału 6. 

 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 2 

29.03.2021-02.04.2021 
 

Wielkie centra handlowe - 

dwiczenia w rozumieniu tekstu 

pisanego, rozumieniu tekstu 

słuchanego 

 

Historia Harrodsa Praca 

projektowa na temat ulubionego 

sklepu 

 

Revision 6 - podsumowanie i 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



utrwalenie wiadomości z 

rozdziału 6. 

 

05.04.2021-09.04.2021 

 

Dwiczenia na rozumienie ze 

słuchu 

 

Język 
angielski 3 

1. Dwiczenia na rozumienie 
ze słuchu. 
2. Sprawdzian obejmujący 
materiał z rozdziału 5. 
3. Zakupy – nazwy sklepów. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 07 – 09.04 
Grafika 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 29 - 31.03. 
To takie proste – sekrety 
elektroniki 
07 – 09.04 
To takie proste – sekrety 
elektroniki 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka I TYDZIEO 
- 
II TYDZIEO 
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 Tygodniowy zakres materiału  

29 - 31. 03 – 07 - 09. 04. 2021 r. 

Sakramenty c d. 

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 29.03 – 31.03.2021r . 
- kształtowanie sprawności 
fizycznej, ukierunkowanej na 
prawidłową postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie 
wiedzy na temat konkurencji 
Olimpijskich.  
 
07.04-09.04.2021r. 
-  kształtowanie siły z 
wykorzystaniem ciężaru 
własnego ciała 

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

Mariusz Firszt 



- poszukiwanie i poszerzanie 
wiedzy na temat konkurencji 
Olimpijskich 

Godzina 
wychowawcz
a 

31.03.2021r. 
Zajęcia profilaktyczne -„Bądź 
Superbohaterem”. 
 
07.04.2021r. 
Niebezpieczeostwo grożące 
dzieciom. „Czy potrafię 
odmówid?” 

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 29-31.03.2021 
Części zdania. Wprowadzenie. 
H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy 
– analiza i  interpretacja. 
 
07-09.04.2021 

W pustyni i w puszczy – analiza 

i interpretacja. 

Dwiczenia frazeologiczne i stylistyczne.  
Czytamy nasze wybrane opowiadania 
twórcze z puentą i punktem 
zwrotnym. Opis i charakterystyka. 
 
 

Microsoft Teams, Librus, 
Messenger 

Bogumiła Jarosławska 
- Malinowska 

Matematyk
a 

               (29.03 – 31.03) 

 Mnożenie i dzielenie liczb 
dodatnich i ujemnych. 

(7.04 – 9.04) 
- Zadania utrwalające – działania na 
liczbach dodatnich i ujemnych. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 29-31.03.2021 
Nauczyciel nieobecny 
07-09.04.2021 
Przegląd płazów. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 08.04.2021r. 
- omawia znaczenie turystyki dla 
krajów śródziemnomorskich z 
wykorzystaniem wykresów 
dotyczących liczby turystów 
i wysokości przychodów z turystyki. 

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 

Ewa Żelisko 



elektroniczne. 

Muzyka Muzyczne widowiska. Formy 
muzyczno- -teatralne: operetka, 
musical, rewia 
29.03.-02.04.2021 
Instrumenty dęte. Podział i brzmienie 
05.04.-09.04.2021 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 29-31 marca 2021r. 

Kultura polskiego oświecenia. 

- 

7-9 kwietnia 2021r. 

Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja. 

Powstanie kościuszkowskie i 3 rozbiór 
Polski. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język 
angielski 1 

29.03.2021-02.04.2021 
 

Wielkie centra handlowe - dwiczenia 

w rozumieniu tekstu pisanego, 

rozumieniu tekstu słuchanego 

 

Historia Harrodsa Praca projektowa na 

temat ulubionego sklepu 

 

05.04.2021-09.04.2021 

 

Revision 6 - podsumowanie i 

utrwalenie wiadomości z rozdziału 6. 

 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 2 

29.03.2021-02.04.2021 
 

Wielkie centra handlowe - dwiczenia 

w rozumieniu tekstu pisanego, 

rozumieniu tekstu słuchanego 

 

Historia Harrodsa Praca projektowa na 

temat ulubionego sklepu 

 

Revision 6 - podsumowanie i 

utrwalenie wiadomości z rozdziału 6. 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



 

05.04.2021-09.04.2021 

 

Dwiczenia na rozumienie ze słuchu 

 

Język 
angielski 3 

1. Dwiczenia na rozumienie ze 
słuchu. 
2. Sprawdzian obejmujący materiał 
z rozdziału 5. 
3. Zakupy – nazwy sklepów. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 07 – 09.04 
Grafika 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 29 - 31.03. 
To takie proste – sekrety elektroniki 
07 – 09.04 
To takie proste – sekrety elektroniki 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyk
a 

I TYDZIEO 
- 
II TYDZIEO 
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 Tygodniowy zakres materiału  

29 - 31. 03 – 07 - 09. 04. 2021 r. 

Sakramenty c d. 

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 

 
29.03 – 31.03.2021r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich.  
 
07.04-09.04.2021r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich 
 

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 

29.03 – 31.03.2021r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 

Komunikacja z uczniami, 
poprzez platformę 

Damian Tucin 



ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich.  
 
07.04-09.04.2021r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich 

Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny 
Librus. 

Godzina 
wychowaw
cza 

29.03 – 31.03.2021r. 
- „Jak radzic sobie ze stresem”  
07.04-09.04.2021r. 
- „Chroomy naszą planetę”  

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  zakres materiału od 29 do 31 marca i 
od 7 do 9 kwietnia 2021r. 
29.03. – Synonimy, antonimy, wyrazy 
wieloznaczne i homonimy 
(dwie godziny lekcyjne) 
30.03. –Treśd i zakres znaczeniowy 
wyrazu 
31.03. - Mowa niezależna i mowa 
zależna 
07.04. - „Ciemno wszędzie, głucho 
wszędzie”- misterium „Dziadów” cz. 
II Adama Mickiewicza  
09.04. - Osądzid ziemskie życie. 
Problematyka moralna II części 
„Dziadów” Adama Mickiewicza  

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyka (29.03 – 31.03) 
- Zadania tekstowe. 
 
(7.04 – 9.04) 
- Procenty w zadaniach tekstowych. 
 
 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia  29-31.03.2021 
Nauczyciel nieobecny 
07-09.04.2021 
Budowa narządu wzroku. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Monika Lach 

Geografia 29.03.2021r.-31.03.2021r. 
- badanie osiągnięd ucznia. 
 
 
- wyjaśnia znaczenie pojęcia 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadao, poleceo 
poprzez dziennik 
elektroniczny Librus oraz 
przez platformę Microsoft 

Ewa Żelisko 



turystyka. 07.04.2021r. 
- wymienia rodzaje łączności. 
 
 

Teams. Sprawdzanie wiedzy 
poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy 
(w formie zdjęcia) na w/w 
przekaźniki elektroniczne 

Chemia 30.03.2021 
Stężenie procentowe roztworu – 
rozwiązywanie zadao 
 
08.04.2021 
Rozwiązywanie zadao z 
zastosowaniem stężenia 
procentowego roztworu 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 29.03 – 02.04. 2021 
 
- Omówienie i poprawa sprawdzianu 
 
 
05-09. 04.2021 
 
- Pierwsza zasada dynamiki Newtona 
– bezwładnośd. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Justyna 
Sewastjanowicz 

Muzyka Stanisław Moniuszko i opera. Opera 
jako forma muzyczna i widowisko 
teatralne 
29.03.-02.04.2021 
Balet i taniec klasyczny 
05.04.-09.04.2021 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 29-31 marca 2021r. 

Kultura i zmiany społeczne w okresie 

międzywojennym. 

- 

7-9 kwietnia 2021r. 

Świat na drodze ku II wojnie 

światowej. 

Powtórzenie wiadomości z rozdziału 
6. ,,Świat w okresie 
międzywojennym”. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus. 

Justyna Wasiak 

Język 
niemiecki 

29-31.03.2021  
Praca klasowa z działu IV „Meine 

Welt” 
Omówienie i poprawa pracy 

klasowej. 
07-09.04.2021 
Sie ist so lieb/Ona jest taka kochana. 
Opisywanie charakteru osób. 
Magst du ihn?/Lubisz go? 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 



Rozmawianie na temat 
upodobao. 

Język 
angielski 1 

 Powtórzenie materiału z 
rozdziałów 5-6. 

 Powtórzenie materiału z 
rozdziału 6. 

 Test – sprawdzian wiadomości 
z rozdziału 6. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język 
angielski 2 

1. Powtórzenie materiału z 
rozdziału 6. 
2. Powtórzenie materiału z 
rozdziału 6. 
3. Test – sprawdzian wiadomości 
z rozdziału 6. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język 
angielski 3 

29.03.2021-02.04.2021 
 

Dwiczenia leksykalne w zakresie 

tematu: Żywienie cz 1 

 

Dwiczenia leksykalne w zakresie 

tematu: Żywienie cz 2 

 

Praca z dwiczeniami - umiejętności 

językowe 

 

05.04.2021-09.04.2021 

 

Sławny szef kuchni 

 

Teams. Librus Alina Brzykcy 

Plastyka 07 – 09.04 
Nowe media w sztuce 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka I TYDZIEO 
- 
II TYDZIEO 
Projektowanie tabeli i stosowanie 
funkcji arkusza kalkulacyjnego – 
modyfikowanie tabeli i formatowanie 
komórek. 

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

Paulina Mroczek 

Religia 29 - 31. 03 – 07 - 09. 04. 2021 r. 
Królowie Izraela. 
Bohaterowie starotestamentalni.  

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

Ks. Paweł Cudny 



uczniów wykonanej pracy 
na w/w przekaźniki 
elektroniczne. 

W-F  29.03 – 31.03.2021r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich.  
 
07.04-09.04.2021r. 
-  kształtowanie siły z 
wykorzystaniem ciężaru własnego 
ciała 
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcz
a 

29 - 31.03. 
Zawód o jakim marzę. 
07 – 09.04 
Człowiek i przyroda – wrogowie czy 
przyjaciele. Dzieo Ziemi 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Sylwia Łaskowska 

 

Klasa 7B 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski Od 29-31.03.2021r. 
Środki stylistyczne i ich funkcje. 
 
Od 07-08.04.2021r. 
Środki stylistyczne i ich funkcje. 

dziennik elektroniczny 
Librus,  platforma Microsoft 
Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 1. Przekształcanie wzorów. 
2. Powtórzenie wiadomości – 

równania. 
1 Powtórzenie wiadomości – 
równania. 
2. Potęga o wykładniku naturalnym. 
 

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

Marta Wytrykus 

Biologia  29-31.03.2021 
Nauczyciel nieobecny 
07-09.04.2021 
Budowa narządu wzroku. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Monika Lach 

Geografia 29.03.2021r.-30.03.2021r. 
- badanie osiągnięd ucznia. 
 
 
- wyjaśnia znaczenie pojęcia 
turystyka. 
 

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 

Ewa Żelisko 



przekaźniki elektroniczne. 

Chemia 30.03.2021 
Stężenie procentowe roztworu – 
rozwiązywanie zadao 
 
08.04.2021 
Rozwiązywanie zadao z 
zastosowaniem stężenia 
procentowego roztworu 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 29.03 – 02.04. 2021 
 
- Omówienie i poprawa sprawdzianu 
 
 
05-09. 04.2021 
 
- Pierwsza zasada dynamiki Newtona 
– bezwładnośd. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Justyna 
Sewastjanowicz 

Muzyka Stanisław Moniuszko i opera. Opera 
jako forma muzyczna i widowisko 
teatralne29.03.-02.04.2021 
Balet i taniec klasyczny 
05.04.-09.04.2021 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 29-31 marca 2021r. 

ZSRS- imperium komunistyczne. 

Kultura i zmiany społeczne w okresie 

międzywojennym. 

7-9 kwietnia 2021r. 

7B 

- 

Świat na drodze ku II wojnie 
światowej. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Justyna Wasiak 

Język 
niemiecki 

29-31.03.2021  
Praca klasowa z działu IV „Meine 

Welt” 
Omówienie i poprawa pracy 

klasowej. 
07-09.04.2021 
Sie ist so lieb/Ona jest taka kochana. 
Opisywanie charakteru osób. 
Magst du ihn?/Lubisz go? 

Rozmawianie na temat 
upodobao. 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język 
angielski 1 

1. Powtórzenie materiału z 
rozdziałów 5-6. 
2. Powtórzenie materiału z 
rozdziału 6. 

Teeams, Librus Marta Kasprowicz 



3. Test – sprawdzian wiadomości z 
rozdziału 6. 

Język 
angielski 2 

1.Powtórzenie materiału z 
rozdziału 6. 
2. Powtórzenie materiału z 
rozdziału 6. 
3. Test – sprawdzian wiadomości z 
rozdziału 6. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język 
angielski 3 

29.03.2021-02.04.2021 
 

Dwiczenia leksykalne w zakresie 

tematu: Żywienie cz 1 

 

Dwiczenia leksykalne w zakresie 

tematu: Żywienie cz 2 

 

Praca z dwiczeniami - umiejętności 

językowe 

 

05.04.2021-09.04.2021 

 

Sławny szef kuchni 

 
 
 

 Alina Brzykcy 

Plastyka 29 - 31.03. 
Ozdoba Wielkanocna 
07 – 09.04 
Analiza dawnych i współczesnych 
dzieł sztuki 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka I TYDZIEO 
- 
II TYDZIEO 
Projektowanie tabeli i stosowanie 
funkcji arkusza kalkulacyjnego – 
modyfikowanie tabeli i formatowanie 
komórek. 

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

Paulina Mroczek 

Religia 29 - 31. 03 – 07 - 09. 04. 2021 r. 
Królowie Izraela. 
Bohaterowie starotestamentalni.  

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  29.03 – 31.03.2021r . 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich.  
 
07.04-09.04.2021r. 
-  kształtowanie siły z 
wykorzystaniem ciężaru własnego 
ciała 
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich 
 

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

Mariusz Firszt 

Godzina 
wychowawcz
a 

07.04-09.04.2021r. 
Zawód o jakim marzę. 

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 29-31.03.2021 

Części zdania i związki wyrazowe w 

zdaniu. 

Ignacy Krasicki, Żona modna  

Adam Mickiewicz, Świtezianka  

Adam Mickiewicz, Burza  

07-09.04.2021 

Adam Mickiewicz, Dziady cz. II 

(całośd) 

Microsoft Teams, Librus, 
Messenger 

Bogumiła 
Jarosławska-
Malinowska 

Matematyka 1. Przekształcanie wzorów. 
2. Powtórzenie wiadomości – 

równania. 
3. 1 Powtórzenie wiadomości – 

równania. 
2. Potęga o wykładniku naturalnym. 

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

Marta Wytrykus 

Biologia 29-31.03.2021 
Nauczyciel nieobecny 
07-09.04.2021 
- 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Monika Lach 

Geografia 30.03.2021r. 
- badanie osiągnięd ucznia. 
09.04.2021r. 
- wyjaśnia znaczenie pojęcia 
turystyka. 

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 30.03.2021 
Stężenie procentowe roztworu – 
rozwiązywanie zadao 
 
08.04.2021 
Rozwiązywanie zadao z 
zastosowaniem stężenia 
procentowego roztworu 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 29.03 – 02.04. 2021 
 
- Omówienie i poprawa sprawdzianu 
 
 
05-09. 04.2021 
 
- Pierwsza zasada dynamiki Newtona 
– bezwładnośd. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Justyna 
Sewastjanowicz 

Muzyka Stanisław Moniuszko i opera. Opera 
jako forma muzyczna i widowisko 
teatralne 
29.03.-02.04.2021 
Balet i taniec klasyczny 
05.04.-09.04.2021 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 29-31 marca 2021r. 

Kultura i zmiany społeczne w okresie 

międzywojennym. 

Quiz z rozdziału 5. ,,I wojna 

światowa”. 

7-9 kwietnia 2021r. 

- 

Omówienie quizu z rozdziału 5. ,,I 
wojna światowa”. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Justyna Wasiak 

Język 
niemiecki 

29-31.03.2021  
Praca klasowa z działu IV „Meine 

Welt” 
Omówienie i poprawa pracy 

klasowej. 
07-09.04.2021 
Sie ist so lieb/Ona jest taka kochana. 
Opisywanie charakteru osób. 
Magst du ihn?/Lubisz go? 
Rozmawianie na temat upodobao. 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język 
angielski 1 

1. Powtórzenie materiału z 
rozdziałów 5-6. 
2. Powtórzenie materiału z 
rozdziału 6. 
3. Test – sprawdzian wiadomości z 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



rozdziału 6. 

Język 
angielski 2 

1. Powtórzenie materiału z 
rozdziału 6. 
4. Powtórzenie materiału z 
rozdziału 6. 
5. Test – sprawdzian wiadomości 
z rozdziału 6. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język 
angielski 3 

29.03.2021-02.04.2021 
 

Dwiczenia leksykalne w zakresie 

tematu: Żywienie cz 1 

 

Dwiczenia leksykalne w zakresie 

tematu: Żywienie cz 2 

 

Praca z dwiczeniami - umiejętności 

językowe 

 

05.04.2021-09.04.2021 

 

Sławny szef kuchni 

 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Plastyka 07 – 09.04 
Analiza dawnych i współczesnych 
dzieł sztuki 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka I TYDZIEO 

Projektowanie tabeli i stosowanie 

funkcji arkusza kalkulacyjnego – 

modyfikowanie tabeli i formatowanie 

komórek. 

II TYDZIEO 

Arkusz kalkulacyjny, czyli kalkulacje. 

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

Paulina Mroczek 

Religia 29 - 31. 03 – 07 - 09. 04. 2021 r. 
Królowie Izraela. 
Bohaterowie starotestamentalni.  

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  29.03 – 31.03.2021r . 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadao, poleceo 
poprzez  Teamsa oraz 

Mariusz Firszt 



postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich.  
 
07.04-09.04.2021r. 
-  kształtowanie siły z 
wykorzystaniem ciężaru własnego 
ciała 
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich 
 

dziennik elektroniczny 
Librus. Sprawdzanie wiedzy  
i wykonanej pracy poprzez 
Teamsa i Librusa. 

Godzina 
wychowawcz
a 

07-09.04.2021 

Spotkanie.....z prawnikiem. 
(orientacja zawodowa i profilaktyka) 

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 zakres materiału od 29 do 31 marca i 
od 7 do 9 kwietnia 2021r. 

29.03. - Przed egzaminem-
powtórzenie i utrwalenie wiadomości 
z twórczości Juliusza Słowackiego 
30.03. - Przed egzaminem-
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości 
ze składni zadnia 
31.03. - Powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości ze składni zdania    
07.04. - Sławomir Mrożek- artysta 
przewrotny  
08.04. - Artysta czy celebryta? Wybory 
tożsamościowe pewnego koguta 
(lektura „Artysta” Sławomira Mrożka) 
09.04. - Powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości z fleksji- odmiana nazwisk 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyk
a 

(29.03 – 31.03) 

 Omówienie zadao z próbnego 
egzaminu z matematyki. 

(7.04 – 9.04) 
- Omówienie zadao z próbnego 
egzaminu z matematyki. 
 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 29-31.03.2021 
Nauczyciel nieobecny 
07-09.04.2021 
Nieantagonistyczne zależności między 
gatunkami. 

 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Monika Lach 

Geografia 09.04.2021r. 
- przedstawia czynniki wpływające na 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadao, poleceo 

Ewa Żelisko 



rozwój Doliny Krzemowe. 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. 

Chemia 30.04.2021 
Powtórzenie wiadomości – pochodne 
węglowodorów 
 
08.04.2021 
Sprawdź czy wiesz, sprawdź czy 
umiesz – pochodne węglowodorów 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 29.03 – 02.04. 2021 
 
- Fale mechaniczne - rozwiązywanie 
zadao. 
 
05-09. 04.2021 
 
- Podsumowanie wiadomości 
dotyczących drgao i fal. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Justyna 
Sewastjanowicz 

Historia 29-31 marca 2021r. 

Powstanie ,,Solidarności”. 

- 

7-9 kwietnia 2021r. 

- 

Stan wojenny i schyłek PRL. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język 
niemiecki 

1. Bei der Gastfamilie U 
rodziny przyjmującej gości 
2 .Meine letzten Ferien. Moje 
ostatnie wakacje 

3. Post aus den Ferien. Poczta z 
wakacji 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 
 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 

Język 
angielski 1 

 29.03.2021-02.04.2021 
 

Zastosowanie zdao przydawkowych 

ograniczających do opisu katastrof 

naturalnych. 

 

Rozmowa na temat warunków 

pogodowych w kontekście środowiska 

naturalnego. 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



 

05.04.2021-09.04.2021 

 

Utrwalenie materiału z rozdziałów 12 

w formie gier i zabaw, rozwiązywanie 

zadao egzaminacyjnych. 

 

Sprawdzian obejmujący materiał z 

rozdziału 12. 

 
 

Język 
angielski 2 

1. Utrwalenie materiału z 
rozdziałów 9 i 10, rozwiązywanie 
zadao egzaminacyjnych. 
2. Sprawdzian obejmujący 
materiał z rozdziału 10. 
3. Zastosowanie czasu Past 
Simple i Past Continuous do opisu 
przeszłych zdarzeo, udzielanie i 
pytanie o informacje związane z 
własnym stanem zdrowia. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Informatyk
a 

I TYDZIEO 

- 

II TYDZIEO 

Stosowanie podprogramów w 
środowiskach programowania Baltie i 
Scratch oraz funkcji w języku Python. 

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

Paulina Mroczek 

WOS  
29.03. 2021-  
Władza sądownicza –  
Sądy i trybunały (TK, TS) 
(zasady działania sądów, rola sędziów, 
prokuratorów i obrooców. 
 
 
 
 
 
 
31.03.2021 
Utrwalenie  zagadnieo dotyczących 
trójpodziału władzy w Polsce 
 
 
05.04.2021 –  
Społeczeostwo obywatelskie 

Platforma Teams, Librus,   
e-podręczniki, You Tube   
( Sędzia Anna Maria 
Wesołowska),  
dyskusje, dwiczenia, 
prezentacje uczniów i 
nauczyciela, notatki 
sporządzane przez uczniów 
(do zeszytu) przesyłane do 
sprawdzenia, dwiczenia 
utrwalające, kartkówki, 
prace klasowe, prace 
domowe. 
 

Maria Wytrykowska 



( organizacje pozarządowe, 
organizacje pożytku publicznego, 
stowarzyszenia, fundacje, związki 
zawodowe) 
 
 
 
 
 
07. 04.2021–  
Społeczeostwo obywatelskie  
(wolontariat- szczególna forma 
działalności na rzecz społeczeostwa). 

EDB Tematy od 29.03.2021 do 09.04.2021 
r.  
- Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK); 
- Algorytm podstawowych zabiegów 
resuscytacyjnych; 
- Podstawowe  zabiegi resuscytacyjne 
u dzieci; 
- Resuscytacja z wykorzystaniem AED 
 

- przygotowanie zagadnieo 
do opracowania przez 
uczniów; 
- wysyłanie i odbieranie 
wiadomości przez dziennik 
elektroniczny LIBRUS i 
Microsoft Teams; 
- ocenianie przesyłanych 
prac; 
- tworzenie testów 
monitorujących osiągnięcia 
uczniów; 

Agnieszka Kowalik 

Religia Tygodniowy zakres materiału  

29 - 31. 03 – 07 - 09. 04. 2021 r. 
Jednośd Kościoła. 
Reformacja. 

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 

 
29.03 – 31.03.2021r . 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich.  
 
07.04-09.04.2021r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich 

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 

29.03 – 31.03.2021r . 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich.  

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

Damian Tucin 



 
07.04-09.04.2021r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich 
 

Godzina 
wychowaw
cza 

29-31 marca 2021r. 

Tradycje wielkanocne. 

7-9 kwietnia 2021r. 

- 

Dziennik elektroniczny 
librus, Teams 

Justyna Wasiak 

 

Klasa 8B 
 

Przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski Od 29-31.03.2021r. 
Znaki interpunkcyjne i ich funkcje. 
 
Od 07-09.04.2021r. 
Znaki interpunkcyjne i ich funkcje. 

dziennik elektroniczny 
Librus,  platforma Microsoft 
Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka (29.03 – 31.03) 

 Omówienie zadao z próbnego 
egzaminu z matematyki. 

(7.04 – 9.04) 
- Omówienie zadao z próbnego 
egzaminu z matematyki. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 29-31.03.2021 
Nauczyciel nieobecny 
07-09.04.2021 
- 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Monika Lach 

Geografia 09.04.2021r. 
- przedstawia czynniki wpływające na 
rozwój Doliny Krzemowe. 

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 30.04.2021 
Powtórzenie wiadomości – pochodne 
węglowodorów 
 
08.04.2021 
Sprawdź czy wiesz, sprawdź czy 
umiesz – pochodne węglowodorów 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 



Fizyka 29.03 – 02.04. 2021 
 
- Fale mechaniczne - rozwiązywanie 
zadao. 
 
 
05-09. 04.2021 
- Podsumowanie wiadomości 
dotyczących drgao i fal. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Justyna 
Sewastjanowicz 

Historia 29-31 marca 2021r. 

Początki opozycji demokratycznej w 

Polsce. 

-7-9 kwietnia 2021r. 

- 

Powstanie ,,Solidarności”. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język 
niemiecki 

1. Bei der Gastfamilie U 
rodziny przyjmującej gości 
2. Meine letzten Ferien. Moje 
ostatnie wakacje 

3. Post aus den Ferien. Poczta z 
wakacji 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 

Język 
angielski 1 

 29.03.2021-02.04.2021 
 

Zastosowanie zdao przydawkowych 

ograniczających do opisu katastrof 

naturalnych. 

 

Rozmowa na temat warunków 

pogodowych w kontekście środowiska 

naturalnego. 

 

05.04.2021-09.04.2021 

 

Utrwalenie materiału z rozdziałów 12 

w formie gier i zabaw, rozwiązywanie 

zadao egzaminacyjnych. 

 

Sprawdzian obejmujący materiał z 

rozdziału 12. 

 
 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 1 . Utrwalenie materiału z Teams, Librus Marta Kasprowicz 



angielski 2 rozdziałów 9 i 10, rozwiązywanie 
zadao egzaminacyjnych. 
2. Sprawdzian obejmujący 
materiał z rozdziału 10. 
3. Zastosowanie czasu Past Simple 
i Past Continuous do opisu 
przeszłych zdarzeo, udzielanie i 
pytanie o informacje związane z 
własnym stanem zdrowia. 

Informatyka I TYDZIEO 
- 
II TYDZIEO 
- 

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

Paulina Mroczek 

WOS  
29.03. 2021-  
Władza sądownicza –  
Sądy i trybunały (TK, TS) 
(zasady działania sądów, rola sędziów, 
prokuratorów i obrooców. 
 
 
 
 
 
 
31.03.2021 
Utrwalenie  zagadnieo dotyczących 
trójpodziału władzy w Polsce 
05.04.2021 –  
Społeczeostwo obywatelskie 
( organizacje pozarządowe, 
organizacje pożytku publicznego, 
stowarzyszenia, fundacje, związki 
zawodowe) 
 
 
 
 
 
07. 04.2021–  
Społeczeostwo obywatelskie  
(wolontariat- szczególna forma 
działalności na rzecz społeczeostwa). 
 
 

Platforma Teams, Librus,   
e-podręczniki, You Tube   
( Sędzia Anna Maria 
Wesołowska),  
dyskusje, dwiczenia, 
prezentacje uczniów i 
nauczyciela, notatki 
sporządzane przez uczniów 
(do zeszytu) przesyłane do 
sprawdzenia, dwiczenia 
utrwalające, kartkówki, 
prace klasowe, prace 
domowe. 
 

Maria Wytrykowska 

EDB Tematy od 29.03.2021 do 09.04.2021 

r. 

- Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK); 

- przygotowanie zagadnieo 
do opracowania przez 
uczniów; 

Agnieszka Kowalik 



- Algorytm podstawowych zabiegów 
resuscytacyjnych; 
- Podstawowe  zabiegi resuscytacyjne 
u dzieci; 
- Resuscytacja z wykorzystaniem AED 
 

- wysyłanie i odbieranie 
wiadomości przez dziennik 
elektroniczny LIBRUS i 
Microsoft Teams; 
- ocenianie przesyłanych 
prac; 
- tworzenie testów 
monitorujących osiągnięcia 
uczniów; 

Religia Tygodniowy zakres materiału  

29 - 31. 03 – 07 - 09. 04. 2021 r. 
Jednośd Kościoła. 
Reformacja. 

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 

29.03 – 31.03.2021r . 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich.  
 
07.04-09.04.2021r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich 

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 29.03 – 31.03.2021r . 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich.  
 
07.04-09.04.2021r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy 
na temat konkurencji Olimpijskich 
 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcz
a 

 29-31.03.2021 
Nauczyciel nieobecny 
07-09.04.2021 
- 

Dziennik elektroniczny 
librus, Teams 

Monika Lach 

 

 


