
 

 

 

Klasa 4A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 12.04-16.04.2021 
Test na zrozumienie tekstu. Części 
mowy. 
J. Korczak, Król Maciuś I - analiza i 
interpretacja lektury. 

Microsoft Teams, Librus Bogumiła Jarosławska-
Malinowska 

Matematyka 12-16.04.2021 
 Odejmowanie ułamków dziesiętnych 
Powtórzenie i sprawdzian 
wiadomości z ułamków dziesiętnych 

Microsoft Teams, Librus Beata Uszyoska 

Przyroda 12-16.04.2021 
Wody słone. 
Krajobraz wczoraj i dziś. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Muzyka Majowe święta Polaków. Kropka przy 
nucie 
12.04.-16.04.2021 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 12.04.-16.04.2021r. 
Tadeusz Kościuszko na czele 
powstania. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język 
angielski 1 

12.04.2021-16.04.2021 

Określanie przynależności 

przedmiotów za pomocą 

przymiotników dzierżawczych i 

zaimków wskazujących. 

Utalentowane dzieci - wyrażanie 

opinii w oparciu o przeczytany tekst. 

Praca z dwiczeniami - umiejętności 

językowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 2 

12.04.2021-16.04.2021 

Określanie przynależności 

przedmiotów za pomocą 

przymiotników dzierżawczych i 

zaimków wskazujących. 

Utalentowane dzieci - wyrażanie 

opinii w oparciu o przeczytany tekst. 

Praca z dwiczeniami - umiejętności 

językowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Plastyka 12 – 16.04 
Warsztat twórcy ludowego - grafika. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 

Sylwia Łaskowska 



Dziwna roślina elektroniczny Librus 

Technika 12 – 16.04 
Rowerem przez skrzyżowanie 
równorzędne 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka I TYDZIEO 
Sterujemy duszkiem na ekranie – 
zadania. 

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

Paulina Mroczek 

Religia Św. Józef. 

Praktyka miłości 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  12.04 – 18.04.2021r  
- wpływ dwiczeo siłowych z 
wykorzystaniem ciężaru własnego 
ciała na prawidłową postawę 
człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie 
informacji na temat najlepszych 
sportowców świata. 

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 

12.04.2021-16.04.2021 
Bądź superbohaterem 
 

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 12.04-16.04.2021 

Test na zrozumienie. Części mowy. 

J. Korczak, Król Maciuś I – analiza i 

interpretacja lektury. 

Microsoft Teams, Librus Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 

Matematyka 12-16.04.2021 
 Odejmowanie ułamków dziesiętnych 
Powtórzenie i sprawdzian 
wiadomości z ułamków dziesiętnych 

Microsoft Teams, Librus Beata Uszyoska 

Przyroda 12-16.04.2021 
Wody słone. 
Krajobraz wczoraj i dziś. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Muzyka Majowe święta Polaków. Kropka przy 
nucie 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 

Anna Jakubiak 



12.04.-16.04.2021 elektroniczny Librus. 

Historia 12.04.-16.04.2021r. 
Romuald Traugutt i powstanie 
styczniowe. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język 
angielski 1 

1. Utalentowane dzieci – 
wyrażanie opinii w oparciu o 
przeczytany tekst. 
2. Opisywanie członków swojej 
rodziny z uwzględnieniem danych 
osobowych, wyglądu, osobowości 
i posiadanych talentów. 
3. Revision 6 – podsumowanie i 
utrwalenie wiadomości z 
rozdziału 6 i przygotowanie do 
egzaminu. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język 
angielski 2 

 Utalentowane dzieci – 
wyrażanie opinii w oparciu o 
przeczytany tekst. 

 Opisywanie członków swojej 
rodziny z uwzględnieniem danych 
osobowych, wyglądu, osobowości 
i posiadanych talentów. 

 Revision 6 – podsumowanie i 
utrwalenie wiadomości z 
rozdziału 6 i przygotowanie do 
egzaminu. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 12 – 16.04 
Warsztat twórcy ludowego - grafika. 
Dziwna roślina 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 12 – 16.04 
Rowerem przez skrzyżowanie 
podporządkowane 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka I TYDZIEO 
- 

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

Paulina Mroczek 

Religia Św. Józef. 

Praktyka miłości 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  12.04 – 18.04.2021r  
- wpływ dwiczeo siłowych z 
wykorzystaniem ciężaru własnego 

Komunikacja z uczniami, 
poprzez platformę 
Microsoft Teams oraz 

Damian Tucin 



ciała na prawidłową postawę 
człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie 
informacji na temat najlepszych 
sportowców świata. 

dziennik elektroniczny 
Librus. 

Godzina 
wychowawcz
a 

1. Polubid siebie. Sprawy 
bieżące. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

 

Klasa 5A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 12.04.- Jakie drogowskazy 
znajdziemy w książkach? 
13.04.- Zabójca o wrażliwym sercu- 
„Powrót taty” Adama Mickiewicza 
14.04.- Zabójca o wrażliwym sercu 
15.04.- Co jest w życiu 
najważniejsze? 
16.04.- Co jest w życiu 
najważniejsze? 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyka  - Procenty a ułamki. 
- Powtórzenie wiadomości o 
ułamkach dziesiętnych 
- Sprawdzian wiadomości z ułamków 
dziesiętnych. 
 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 12-16.04.2021 
Korzeo- organ podziemny rośliny. 
 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 13.04.2021r.-20.04.2021r. 
- wyjaśnia różnicę między pogodą a 
klimatem. 
 
- oblicza średnią roczną temperaturą 
powietrza, różnicę między średnią 
temperaturą powietrza w 
najcieplejszym i najzimniejszym 
miesiącu roku oraz roczną sumę 
opadów. 
 
 
 

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 Warsztat muzyczny. 
12.04.-16.04.2021 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Anna Jakubiak 

Historia 12.04.-16.04.2021r. 
Mieszko I i początki Polski- 
prezentacje. 
Polska Bolesława Chrobrego. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 



Język 
angielski 1 

 12.04.2021-16.04.2021 
Pytanie o drogę i wskazywanie drogi 
- dwiczenia w mówieniu. 
Zastosowanie czasownika to be w 
czasie przeszłym w oparciu o 
historyjkę obrazkową "The 
Superfriends". 
Praca z dwiczeniami - umiejętności 
językowe 
 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 2 

 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. 

 Przygotowanie do 
sprawdzianu – zastosowanie 
środków językowych w 
dwiczeniach. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 12 – 16.04 
Tworzę przez cały rok - Dekoracja na 
Dzieo Ziemi 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 12 – 16.04 
Szkice techniczne 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka I TYDZIEO 
Stosujemy zmienne – zliczamy 
punkty. 

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

Paulina Mroczek 

Religia Bóg uzdrawia. 

Bóg przebacza. 

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 

 
12.04 – 18.04.2021r  
- wpływ dwiczeo siłowych z 
wykorzystaniem ciężaru własnego 
ciała na prawidłową postawę 
człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie 
informacji na temat najlepszych 

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

Mariusz Firszt 



sportowców świata. 

W-F Chłopcy  12.04 – 18.04.2021r  
- wpływ dwiczeo siłowych z 
wykorzystaniem ciężaru własnego 
ciała na prawidłową postawę 
człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie 
informacji na temat najlepszych 
sportowców świata. 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcz
a 

13.04.- O relacjach i zachowaniu w 
grupie rówieśniczej 

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 13-15.04.2021r. 
Opis dzieła sztuki. 
Analiza i interpretacja 
przypowieści biblijnych. 
Czytanie ze zrozumieniem. 
 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 

 

Danuta Turczyoska 

Matematyka I TYDZIEO 
Upraszczanie wyrażeo 
algebraicznych. 
Upraszczanie wyrażeo 
algebraicznych. 
Zapisywanie równao. 

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

Paulina Mroczek 

Biologia 12-16.04.2021 
Przegląd i znaczenie płazów. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Monika Lach 

Geografia 12.04.2021r.-19.04.2021r. 
- badanie osiągnięd ucznia i 
efektów kształcenia. 
 
- omawia rolę i znaczenie 
przemysłu w niemieckiej 
gospodarce. 
 
 

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

Ewa Żelisko 

Muzyka Z dziejów muzyki – barok. Jan 
Sebastian Bach 
12.04.-16.04.2021 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 12.04.-16.04.2021r. 

Podsumowanie wiadomości z 

rozdziału 5. ,,Upadek 

Rzeczypospolitej”. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus. 

Justyna Wasiak 



Powtórzenie wiadomości z 

rozdziału 5. ,,Upadek 

Rzeczypospolitej”- prezentacje. 

Język 
angielski 1 

12.04.2021-16.04.2021 

Dwiczenia na rozumienie ze 

słuchu 

Revision Units 5-6 - utrwalenie 

wiadomości obejmujących 

materiał z rozdziałów 5 i 6. 

Praca z dwiczeniami - 

umiejętności językowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 2 

12.04.2021-16.04.2021 

Dwiczenia na rozumienie ze 

słuchu 

Revision Units 5-6 - utrwalenie 

wiadomości obejmujących 

materiał z rozdziałów 5 i 6. 

Praca z dwiczeniami - 

umiejętności językowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 3 

 Zakupy – nazwy sklepów. 

 Zuzia and Friends – 
wyjście na zakupy. 

 Planowanie weekendu. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 12 – 16.04 
Rzeźba 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 12 – 16.04 
Elementy elektroniki 
 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka I TYDZIEO 
- 

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

Paulina Mroczek 

Religia 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 

 
12.04 – 18.04.2021r  

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadao, poleceo 

Mariusz Firszt 



- wpływ dwiczeo siłowych z 
wykorzystaniem ciężaru 
własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie 
informacji na temat najlepszych 
sportowców świata. 

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

W-F chłopcy 12.04 – 18.04.2021r  
- wpływ dwiczeo siłowych z 
wykorzystaniem ciężaru 
własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie 
informacji na temat najlepszych 
sportowców świata. 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcz
a 

I TYDZIEO 

Wypadki drogowe z udziałem 

nieletnich. Jak ich uniknąd? 

 

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 13-16.04.2021r. 
Motywy biblijne. 
Analiza i interpretacja 
przypowieści biblijnych. 
Czytanie ze zrozumieniem. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka - Dzielenie i mnożenie liczb 
dodatnich i ujemnych. 
- Działania na liczbach dodatnich 
i ujemnych. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 12-16.04.2021 
Przegląd i znaczenie płazów. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Monika Lach 

Geografia 15.04.2021r.-22.04.2021r. 
- badanie osiągnięd ucznia i 
efektów kształcenia. 
 
- omawia rolę i znaczenie 
przemysłu w niemieckiej 
gospodarce. 

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

Ewa Żelisko 

Muzyka Z dziejów muzyki – barok. Jan 
Sebastian Bach  

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 

Anna Jakubiak 



12.04.-16.04.2021 Librus. 

Historia 12.04.-16.04.2021r. 

Podsumowanie wiadomości z 

rozdziału 5. ,,Upadek 

Rzeczypospolitej”. 

Powtórzenie wiadomości z 

rozdziału 5. ,,Upadek 

Rzeczypospolitej”- prezentacje. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus. 

Justyna Wasiak 

Język 
angielski 1 

12.04.2021-16.04.2021 
 
 
Dwiczenia na rozumienie ze 
słuchu 
 
 
Revision Units 5-6 - utrwalenie 
wiadomości obejmujących 
materiał z rozdziałów 5 i 6. 
 
 
Praca z dwiczeniami - 
umiejętności językowe 
 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 2 

12.04.2021-16.04.2021 
 
Dwiczenia na rozumienie ze 
słuchu 
Revision Units 5-6 - utrwalenie 
wiadomości obejmujących 
materiał z rozdziałów 5 i 6. 
Praca z dwiczeniami - 
umiejętności językowe 
 
 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 3 

1. Zakupy – nazwy sklepów. 
2. Zuzia and Friends – wyjście 
na zakupy. 
3. Planowanie weekendu. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 12 – 16.04 
Rzeźba 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 12 – 16.04 
To takie proste – sekrety 
elektroniki 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka I TYDZIEO 
Szukamy elementu 
najmniejszego i porządkujemy 
elementy. 
 

Aktywnośd podczas zajęd 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadao, kartkówki, 
sprawdziany, quizy przy użyciu 
aplikacji, programów, 

Paulina Mroczek 



platformy Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Religia 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 12.04 – 18.04.2021r  
- wpływ dwiczeo siłowych z 
wykorzystaniem ciężaru 
własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie 
informacji na temat najlepszych 
sportowców świata. 
 

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 

14.04.2021r. 
Chroomy naszą planetę. 

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 12.04-16.04.2021 
Części zdania.  
H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy 
– analiza i interpretacja. Opis przeżyd 
wewnętrznych. 
 

Microsoft Teams, Librus, 
Messenger 

Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 

Matematyk
a 

- Zapisywanie i odczytywanie wyrażeo 
algebraicznych. 
- Obliczanie wartości wyrażeo 
algebraicznych. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 12-16.04.2021 
Przegląd i znaczenie płazów. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 15.04.2021r.-22.04.2021r. 
- badanie osiągnięd ucznia i efektów 
kształcenia. 
 
- omawia rolę i znaczenie przemysłu w 
niemieckiej gospodarce. 

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

Ewa Żelisko 

Muzyka Z dziejów muzyki – barok. Jan Platforma Microsoft Teams Anna Jakubiak 



Sebastian Bach  
12.04.-16.04.2021 

oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 

Historia 12.04.-16.04.2021r. 

Podsumowanie wiadomości z 

rozdziału 5. ,,Upadek 

Rzeczypospolitej”.  

 Powtórzenie wiadomości z rozdziału 

5. ,,Upadek Rzeczypospolitej”- 

prezentacje”. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język 
angielski 1 

12.04.2021-16.04.2021 

Dwiczenia na rozumienie ze słuchu 

Revision Units 5-6 - utrwalenie 

wiadomości obejmujących materiał z 

rozdziałów 5 i 6. 

Praca z dwiczeniami - umiejętności 

językowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 2 

12.04.2021-16.04.2021 
Dwiczenia na rozumienie ze słuchu 
Revision Units 5-6 - utrwalenie 
wiadomości obejmujących materiał z 
rozdziałów 5 i 6. 
Praca z dwiczeniami - umiejętności 
językowe 
 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 3 

1.Zakupy – nazwy sklepów. 
2. Zuzia and Friends – wyjście na 
zakupy. 
3. Planowanie weekendu. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 12 – 16.04 
Rzeźba 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 12 – 16.04 
Nowoczesny świat techniki 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik 
elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyk
a 

I TYDZIEO 
Szukamy elementu najmniejszego i 
porządkujemy elementy. 
 

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

Paulina Mroczek 



Religia 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 

 
12.04 – 18.04.2021r  
- wpływ dwiczeo siłowych z 
wykorzystaniem ciężaru własnego 
ciała na prawidłową postawę 
człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie 
informacji na temat najlepszych 
sportowców świata. 

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 

12.04 – 18.04.2021r  
- wpływ dwiczeo siłowych z 
wykorzystaniem ciężaru własnego 
ciała na prawidłową postawę 
człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie 
informacji na temat najlepszych 
sportowców świata. 
 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowaw
cza 

 12.04 – 18.04.2021r  
„Praca zawodowa moich rodziców” 
Prezentacja zawodów.   

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 12.04.-  Istota człowieczeostwa 
ukazana w „Dziadach” cz.II Adama 
Mickiewicza (pierwsza godzina) 
- O powinnościach człowieka za życia 
-  rozprawka na podstawie lektury 
„Dziadów” cz.II (druga godzina) 
13.04.- Jaka napisad recenzję? 
14.04.- Wyrazid swoje zdanie. 
Recenzja 
16.04.- Wyrazid swoje zdanie. 
Recenzja 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyka - Procenty w zadaniach tekstowych. 
- Przekształcanie wzorów. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Małgorzata Gawryś 



Biologia  12-16.04.2021 
Budowa narządu wzroku. 
Działanie narządu wzroku. 
 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Monika Lach 

Geografia  
12.04.2021r.-14.04.2021r. 
- wyjaśnia znaczenie turystyki dla 
gospodarki kraju. 
 
- dokonuje podziału 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 

Chemia 13.04.2021 
Obliczenia z wykorzystaniem stężeo 
procentowych roztworu 
15.04.2021 
Quiz/kartkówka – stężenie 
procentowe roztworu 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 12-16.04. 2021 
 
- Druga zasada dynamiki Newtona 

 Druga zasada dynamiki 
Newtona - rozwiązywanie 
zadao. 

 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Justyna 
Sewastjanowicz 

Muzyka Z dziejów muzyki – muzyka XX w. 
Reprezentanci muzyki awangardowej 
 

12.04.-16.04.2021 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 12.04.-16.04.2021r. 
Powtórzenie wiadomości z rozdziału 
6 ,,Świat w okresie 
międzywojennym"- prezentacje. 
Odrodzenie Rzeczypospolitej. 
 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus. 

Justyna Wasiak 

Język 
niemiecki 

12-16.04.2021  
Ist deine Mutter Ärztin?/Czy twoja 

mama jest lekarzem? –
rozmawianie na temat 
zawodów. 

Johens Eltern arbeiten viel./Rodzice 
Johena dużo pracują. 
Określanie 
przynależności. 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język 
angielski 1 

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

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



zakresie tematu: Zakupy i usługi, 
cz.1 

Język 
angielski 2 

1. Dwiczenia leksykalne w 
zakresie tematu: Zakupy i Usługi, 
cz.1 
2. Dwiczenia leksykalne w 
zakresie tematu: Zakupy i Usługi, 
cz.2 
3. Reklamy internetowych 
sklepów rowerowych 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język 
angielski 3 

12.04.2021-16.04.2021 

Zapraszanie i odpowiadanie na 

zaproszenia 

Dwiczenia w zakresie środków 

językowych: Gramatyka - 

powtórzenie wybranych zagadnieo 

Praca z dwiczeniami - umiejętności 

językowe 

Teams. Librus Alina Brzykcy 

Plastyka 12 – 16.04 
Projekt artystyczno-edukacyjny, cz. II 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka I TYDZIEO 
Internet jako źródło informacji – sieci 
komputerowe. 
 

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

Paulina Mroczek 

Religia Paostwo Izrael. 
Bohaterowie starotestamentalni 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  12.04 – 18.04.2021r  
- wpływ dwiczeo siłowych z 
wykorzystaniem ciężaru własnego 
ciała na prawidłową postawę 
człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie 
informacji na temat najlepszych 
sportowców świata. 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcz
a 

12 – 16.04 
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 12-15.04.2021r. 
Fonetyka. 

dziennik elektroniczny 
Librus,  platforma Microsoft 
Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 1. Potęga o wykładniku naturalnym. 
2. Potęga o wykładniku naturalnym. 
3.Sprawdzian wiadomości – 
równania 
4. Iloczyn i iloraz potęg o 
jednakowych podstawach. 
 

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

Marta Wytrykus 

Biologia 12-16.04.2021 
Budowa narządu wzroku. 
Działanie narządu wzroku. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Monika Lach 

Geografia  
12.04.2021r.-13.04.2021r. 
- wyjaśnia znaczenie turystyki dla 
gospodarki kraju. 
 
- dokonuje podziału 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 

Chemia 13.04.2021 
Obliczenia z wykorzystaniem stężeo 
procentowych roztworu 
15.04.2021 
Quiz/kartkówka – stężenie 
procentowe roztworu 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 12-16.04. 2021 
 
- Druga zasada dynamiki Newtona 
- Druga zasada dynamiki Newtona - 
rozwiązywanie zadao. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Justyna 
Sewastjanowicz 

Muzyka Z dziejów muzyki – muzyka XX w. 
Reprezentanci muzyki awangardowej 
 

12.04.-16.04.2021 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 12.04.-16.04.2021r. 

Podsumowanie wiadomości z 

rozdziału 6 ,,Świat w okresie 

międzywojennym". 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Justyna Wasiak 



Powtórzenie wiadomości z rozdziału 

6 ,,Świat w okresie 

międzywojennym"- prezentacje. 

Język 
niemiecki 

12-16.04.2021  
Ist deine Mutter Ärztin?/Czy twoja 
mama jest lekarzem? –rozmawianie 
na temat zawodów. 
Johens Eltern arbeiten viel./Rodzice 
Johena dużo pracują. Określanie 
przynależności. 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język 
angielski 1 

1. Powtórzenie materiału z 
rozdziałów 5-6. 
2. Test – sprawdzian wiadomości z 
rozdziału 6. 
3. Dwiczenia leksykalne w zakresie 
tematu: Zakupy i usługi, cz.1 

Teeams, Librus Marta Kasprowicz 

Język 
angielski 2 

1. Dwiczenia leksykalne w zakresie 
tematu: Zakupy i Usługi, cz.1 
2. Dwiczenia leksykalne w zakresie 
tematu: Zakupy i Usługi, cz.2 
3. Reklamy internetowych 
sklepów rowerowych 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język 
angielski 3 

12.04.2021-16.04.2021 
 
 
Zapraszanie i odpowiadanie na 
zaproszenia 
 
 
Dwiczenia w zakresie środków 
językowych: Gramatyka - 
powtórzenie wybranych zagadnieo 
 
 
Praca z dwiczeniami - umiejętności 
językowe 

 Alina Brzykcy 

Plastyka 12 – 16.04 
Analiza dawnych i współczesnych 
dzieł sztuki 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka I TYDZIEO 
Internet jako źródło informacji – sieci 
komputerowe. 
 

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

Paulina Mroczek 

Religia  Paostwo Izrael. 
Bohaterowie starotestamentalni c d 

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

Ks. Paweł Cudny 



poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy 
na w/w przekaźniki 
elektroniczne. 

W-F  12.04 – 18.04.2021r  
- wpływ dwiczeo siłowych z 
wykorzystaniem ciężaru własnego 
ciała na prawidłową postawę 
człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie 
informacji na temat najlepszych 
sportowców świata. 
 

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 

12.04 – 18.04.2021r  
Człowiek i przyroda – wrogowie czy 
przyjaciele. Dzieo Ziemi. 

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 12.04-16.04.2021 

Adam Mickiewicz, Świtezianka,  

Dziady cz. II (całośd) 

Microsoft Teams, Librus, 
Messenger 

Bogumiła 
Jarosławska-
Malinowska 

Matematyka 1. Potęga o wykładniku naturalnym. 
2. Potęga o wykładniku naturalnym. 
3.Sprawdzian wiadomości – 
równania 
4. Iloczyn i iloraz potęg o 
jednakowych podstawach. 

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

Marta Wytrykus 

Biologia 12-16.04.2021 
Sprawdzian wiadomości z działu 7. 
Budowa i działanie wzroku. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Monika Lach 

Geografia 13.04.2021r.-16.04.2021r. 
- wyjaśnia znaczenie turystyki dla 
gospodarki kraju. 
 
- dokonuje podziału 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 

Chemia 13.04.2021 
Obliczenia z wykorzystaniem stężeo 
procentowych roztworu 
15.04.2021 
Quiz/kartkówka – stężenie 
procentowe roztworu 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 12-16.04. 2021 
 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 

Justyna 
Sewastjanowicz 



- Druga zasada dynamiki Newtona 
- Druga zasada dynamiki Newtona - 
rozwiązywanie zadao. 

Librus 

Muzyka  
Z dziejów muzyki – muzyka XX w. 
Reprezentanci muzyki awangardowej 
 

12.04.-16.04.2021 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 12.04.-16.04.2021r. 
Podsumowanie wiadomości z 
rozdziału 6 ,,Świat w okresie 
międzywojennym". 
Powtórzenie wiadomości z rozdziału 
6 ,,Świat w okresie 
międzywojennym"- prezentacje. 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Justyna Wasiak 

Język 
niemiecki 

12-16.04.2021  
Ist deine Mutter Ärztin?/Czy twoja 
mama jest lekarzem? –rozmawianie 
na temat zawodów. 
Johens Eltern arbeiten viel./Rodzice 
Johena dużo pracują. Określanie 
przynależności. 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język 
angielski 1 

1. Powtórzenie materiału z 
rozdziałów 5-6. 
2. Test – sprawdzian wiadomości z 
rozdziału 6. 
3. Dwiczenia leksykalne w zakresie 
tematu: Zakupy i usługi, cz.1 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język 
angielski 2 

1. Dwiczenia leksykalne w zakresie 
tematu: Zakupy i Usługi, cz.1 
2. Dwiczenia leksykalne w zakresie 
tematu: Zakupy i Usługi, cz.2 
3. Reklamy internetowych 
sklepów rowerowych 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język 
angielski 3 

12.04.2021-16.04.2021 
Zapraszanie i odpowiadanie na 
zaproszenia 
Dwiczenia w zakresie środków 
językowych: Gramatyka - 
powtórzenie wybranych zagadnieo 
Praca z dwiczeniami - umiejętności 
językowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Plastyka 12 – 16.04 
Projekt artystyczno-edukacyjny, cz. II 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka I TYDZIEO 
Internet jako źródło informacji – sieci 
komputerowe 

Aktywnośd podczas zajęd 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadao, 
kartkówki, sprawdziany, 
quizy przy użyciu aplikacji, 
programów, platformy 

Paulina Mroczek 



Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Religia Paostwo Izrael. 
Bohaterowie starotestamentalni 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  12.04 – 18.04.2021r  
- wpływ dwiczeo siłowych z 
wykorzystaniem ciężaru własnego 
ciała na prawidłową postawę 
człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie 
informacji na temat najlepszych 
sportowców świata. 

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 

12.04-16.04.2021 
Spotkanie z…... (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 12.04.- W ogrodzie życia 
13.04.- Życie bez twarzy 
14.04.- Piękno często bywa ukryte 
15.04.- Czy można zachwycid się 
codziennością?  
16.04.- Piękno  może mied różne 
oblicza 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyk
a 

- Utrwalenie wiadomości przed 
egzaminem – rozwiązywanie 
zestawów zadao z matematyki 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 12-16.04.2021 
Nieantagonistyczne zależności między 
gatunkami. 

 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Monika Lach 

Geografia 16.04.2021r.-23.04.2021r. 
- określa rolę Stanów Zjednoczonych 
w gospodarce światowej. 
 
- badanie osiągnięd ucznia i efektów 
kształcenia. 

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 13.04.2021 Platforma Microsoft Teams, Bogumiła Włodarek 



Quiz – pochodne węglowodorów 
15.04.2021 
Poznajemy składniki żywności 
- co to są makro i mikroelementy 
- jakie składniki żywności wyróżniamy 
- jaką rolę odgrywają witaminy 
 

Librus 

Fizyka 12-16.04. 2021 
- Drgania i fale - powtórzenie 
wiadomości. 
- Sprawdzian wiadomości z działu 
"Drgania i fale". 
 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Justyna 
Sewastjanowicz 

Historia 12.04.-16.04.2021r. 

Tajemnice minionego wieku- Jak 

Pomaraoczowa Alternatywa walczyła z 

komunizmem? 

Rozpad bloku wschodniego. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język 
niemiecki 

1. Post aus den Ferien. Poczta z 
wakacji. 

2. Womit in die Ferien? Czym na 
wakacje?  

  

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 
 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 

Język 
angielski 1 

12.04.2021-16.04.2021 
Doskonalenie umiejętności 
rozumienia tekstów pisanych w 
kontekście świata roślin i zwierząt. 
Rozmowy na temat żywienia w 
kontekście planowania czasu wolnego, 
poszerzanie słownictwa z zakresu 
środowiska naturalnego i niektórych 
zjawisk społecznych 
Praca z dwiczeniami - umiejętności 
językowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 2 

 Postępowanie w razie 
wypadku, opisywanie stanu 
zdrowia. Zastosowanie 
czasowników modalnych: should i 
ought to. 

 Rozmowy na temat dobrego 
samopoczucia w oparciu o teksty 
pisane. 

 Rozwiązywanie zadao 
egzaminacyjnych, pisanie 
wiadomości email na temat 
własnego stanu zdrowia. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Informatyk
a 

I TYDZIEO 
Pierwszy program komputerowy w 
języku C++ oraz stosowanie zmiennych 

Aktywnośd podczas zajęd 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadao, 

Paulina Mroczek 



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

WOS 12.04. 2021-  
Społeczeostwo obywatelskie 
( organizacje pozarządowe, 
organizacje pożytku publicznego, 
stowarzyszenia, fundacje, związki 
zawodowe) 
 
 
 
 
14.04.2021- 
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 - Krwawienia i krwotoki; 
- Pierwsza pomoc podczas krwotoków 
i krwawieo; 
- Zakładanie opatrunków: uciskowego 
i osłaniającego; 
- Tamowanie krwotoku z nosa; 
 

- 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 Znaczenie niedzieli. 
Bóg, a Ojczyzna. 

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 

12.04 – 18.04.2021r  
- wpływ dwiczeo siłowych z 
wykorzystaniem ciężaru własnego 
ciała na prawidłową postawę 
człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie 
informacji na temat najlepszych 
sportowców świata. 

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 

12.04 – 18.04.2021r  
- wpływ dwiczeo siłowych z 
wykorzystaniem ciężaru własnego 
ciała na prawidłową postawę 

Komunikacja z uczniami, 
poprzez platformę 
Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny 

Damian Tucin 



człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie 
informacji na temat najlepszych 
sportowców świata. 

Librus 

Godzina 
wychowaw
cza 

Znaczenie pracy w życiu człowieka. Dziennik elektroniczny 
librus, Teams 

Justyna Wasiak 

 

Klasa 8B 
 

Przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski Od 12-16.04.2021r. 
Przed egzaminem - zasady 
ortograficzne. 

dziennik elektroniczny 
Librus,  platforma Microsoft 
Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka - Utrwalenie wiadomości przed 
egzaminem – rozwiązywanie 
zestawów zadao z matematyki 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 12-16.04.2021 
Czym jest ekologia? 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Monika Lach 

Geografia 16.04.2021r.-23.04.2021r. 
- określa rolę Stanów Zjednoczonych 
w gospodarce światowej. 
 
- badanie osiągnięd ucznia i efektów 
kształcenia. 

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 13.04.2021 
Quiz – pochodne węglowodorów 
15.04.2021 
Poznajemy składniki żywności 
- co to są makro i mikroelementy 
- jakie składniki żywności wyróżniamy 
- jaką rolę odgrywają witaminy 
 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 29.03 – 02.04. 2021 
 
- Fale mechaniczne - rozwiązywanie 
zadao. 
 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Justyna 
Sewastjanowicz 

Historia 12.04.-16.04.2021r. Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język 
niemiecki 

1. Post aus den Ferien. Poczta z 
wakacji. 
2. Womit in die Ferien? Czym na 
wakacje?  

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 



  

Język 
angielski 1 

12.04.2021-16.04.2021 
Doskonalenie umiejętności 
rozumienia tekstów pisanych w 
kontekście świata roślin i zwierząt. 
Rozmowy na temat żywienia w 
kontekście planowania czasu 
wolnego, poszerzanie słownictwa z 
zakresu środowiska naturalnego i 
niektórych zjawisk społecznych 
Praca z dwiczeniami - umiejętności 
językowe 
 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 2 

1. Postępowanie w razie wypadku, 
opisywanie stanu zdrowia. 
Zastosowanie czasowników 
modalnych: should i ought to. 
2. Rozmowy na temat dobrego 
samopoczucia w oparciu o teksty 
pisane. 
3. Rozwiązywanie zadao 
egzaminacyjnych, pisanie 
wiadomości email na temat 
własnego stanu zdrowia. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Informatyka I TYDZIEO 
- 
 

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

Paulina Mroczek 

WOS 12.04. 2021-  
Społeczeostwo obywatelskie 
( organizacje pozarządowe, 
organizacje pożytku publicznego, 
stowarzyszenia, fundacje, związki 
zawodowe) 
 
 
 
 
14.04.2021- 
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 - Krwawienia i krwotoki; 
- Pierwsza pomoc podczas krwotoków 
i krwawieo; 
- Zakładanie opatrunków: uciskowego 
i osłaniającego; 

- przygotowanie zagadnieo 
do opracowania przez 
uczniów; 
- wysyłanie i odbieranie 
wiadomości przez dziennik 

Agnieszka Kowalik 



- Tamowanie krwotoku z nosa; 
 

elektroniczny LIBRUS i 
Microsoft Teams; 
- ocenianie przesyłanych 
prac; 
- tworzenie testów 
monitorujących osiągnięcia 
uczniów; 

Religia Znaczenie niedzieli. 
Bóg, a Ojczyzna. 

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 

12.04 – 18.04.2021r  
- wpływ dwiczeo siłowych z 
wykorzystaniem ciężaru własnego 
ciała na prawidłową postawę 
człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie 
informacji na temat najlepszych 
sportowców świata. 

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 12.04 – 18.04.2021r  
- wpływ dwiczeo siłowych z 
wykorzystaniem ciężaru własnego 
ciała na prawidłową postawę 
człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie 
informacji na temat najlepszych 
sportowców świata. 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcz
a 

12-16.04.2021 
Szacunek wobec siebie i innych. 
 

Dziennik elektroniczny 
librus, Teams 

Monika Lach 

 

 


