
 

 

Klasa 4A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 01.02-05.02.2021 

Jak napisad dobre opowiadanie. Teoria i 

praktyka. Piszemy wspólne, klasowe 

opowiadanie. 

„Skąd się wzięli” Kajko I Kokosz? 

Quizz ze znajomości lektury. 

08.02-12.02.2021 

Kajko i Kokosz –plan wydarzeo, świat 

przedstawiony, 

specyfika języka komiksu, charakterystyka 

bohaterów. 

Dwiczenia stylistyczno-językowe. 
Powtórzenie wiadomości. 

Microsoft Teams, Librus Bogumiła Jarosławska-
Malinowska 

Matematyka 01-05.02.2021 
 Co to jest skala? 
Skala na planach 
Powtórzenie wiadomości i sprawdzian – 
figury geometryczne 
08-12.02.2021 
Ułamek jako częśd całości 
Liczby mieszane 

Microsoft Teams, Librus Beata Uszyoska 

Przyroda 01-05.02.2021 
Czym jest uzależnienie. 
Jesteśmy asertywni – uczymy się sztuki 
odmawiania. 
08-12.02.2021 
Podsumowanie działu „Odkrywamy 
tajemnice zdrowia”. 
Sprawdzenie wiadomości z działu 
„Odkrywamy tajemnice zdrowia” 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Muzyka 01-05.02.2021 
Zabawy z piosenką. Forma AB i jej przykłady 
08-12.02.2021 
Warsztat muzyczny. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 01-05.02.2021 
Polska Kazimierza Wielkiego. 
08-12.02.2021 
Jadwiga i Jagiełło- unia polsko- litewska. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

01-05.02.2021 
Praca projektowa na temat dyscyplin 
sportowych uprawianych w klasie. 
Revision 4 - podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 4 i przygotowanie do 
egzaminu. 
Praca z dwiczeniami 
08-12.02.2021 
Powtórzenie materiału i przygotowanie do 
testu obejmującego materiał z rozdziału 4. 
Dwiczenia utrwalające znajomośd 
słownictwa i struktur językowych z 
rozdziałów 3-4. 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 
 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



Język angielski 
2 

01-05.02.2021 
Praca projektowa na temat dyscyplin 
sportowych uprawianych w klasie. 
Revision 4 - podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 4 i przygotowanie do 
egzaminu. 
Praca z dwiczeniam 
08-12.02.2021 
Powtórzenie materiału i przygotowanie do 
testu obejmującego materiał z rozdziału 4. 
Dwiczenia utrwalające znajomośd 
słownictwa i struktur językowych z 
rozdziałów 3-4. 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Plastyka 01 – 05.02.2021 
Czy znasz te słowa ? Kompendium wiedzy o 
rzeźbie. 
08 – 12.02.2021 
Architektura. Warsztat architekta. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 01 – 05.02. 
Bezpieczny pieszy 
08 – 12.02 
Wademecum rowerzysty 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 01-05.02.2021 
Poznajemy środowisko programowania 
Baltie – zadania- grupa 2 
Programujemy historyjki w środowisku 
Baltie – poznajemy właściwości Baltiego i 
powtarzamy polecenia-grupa 1 
08-12.02.2021 
Programujemy historyjki w środowisku 
Baltie – wczytujemy scenę do programu- 
grupa 1 
Programujemy historyjki w środowisku 
Baltie – poznajemy właściwości Baltiego i 
powtarzamy polecenia-grupa 2 

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

Paulina Mroczek 

Religia 01-05.02.2021 
Świętośd Boga.  
08-12.02.2021 
Określenia Boga. 
 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F  01-05.02.2021 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.02.2021 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka 
- poszerzanie wiedzy dotyczącej historii 
polskiego sportu. 

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

Mariusz Firszt 

Godzina 
wychowawcza 

01-05.02.2021 
Czynniki wpływające na wybór zawodu 
08-12.02.2021 
Czynniki wplywajace na wybór zawodu 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Alina Brzykcy 

 



Klasa 4B 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 01.02-05.02.2021 

„Skąd się wzięli” Kajko I Kokosz? 

Quizz ze znajomości lektury. Kajko i Kokosz – 

plan wydarzeo, świat przedstawiony, 

specyfika języka komiksu, charakterystyka 

bohaterów. 

08-12.02.2021 

Jak napisad dobre opowiadanie. Teoria i 
praktyka. Piszemy wspólne, klasowe 
opowiadanie. Dwiczenia stylistyczno-
językowe. Powtórzenie wiadomości. 

Microsoft Teams, Librus Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 

Matematyka 01-05.02.2021 
 Co to jest skala? 
Skala na planach 
Powtórzenie wiadomości i sprawdzian – 
figury geometryczne 
08-12.02.2021 
Ułamek jako częśd całości 
Liczby mieszane 

Microsoft Teams, Librus Beata Uszyoska 

Przyroda 01-05.02.2021 
Czym jest uzależnienie. 
Jesteśmy asertywni – uczymy się sztuki 
odmawiania. 
08-12.02.2021 
Podsumowanie działu „Odkrywamy 
tajemnice zdrowia”. 
Sprawdzenie wiadomości z działu 
„Odkrywamy tajemnice zdrowia” 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Muzyka 01-05.02.2021 
Zabawy z piosenką. Forma AB i jej przykłady 
08-12.02.2021 
Warsztat muzyczny. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 01-05.02.2021 
Jadwiga i Jagiełło- unia polsko- litewska. 
08-12.02.2021 
Zawisza Czarny i bitwa pod Grunwaldem 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

01-05.02.2021 
Opisywanie swoich umiejętności z 
wykorzystaniem czasownika can. 
Mój ulubiony sportowiec – tworzenie 
pisemnego opisu sportowca i jego/jej 
umiejętności. 
Określenie głównej myśli wysłuchanych 
tekstów o tematyce sportowej. 
08-12.02.2021 
Praca projektowa na temat dyscyplin 
sportowych uprawianych w klasie. 
Revision 4 – podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 4 i przygotowanie do 
egzaminu. 
Powtórzenie materiału i przygotowanie do 
testu obejmującego materiał z rozdziału 4. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

01-05.02.2021 
Prośby o pozwolenie – odgrywanie 
dialogów. 
Opisywanie swoich umiejętności z 
wykorzystaniem czasownika can. 
Mój ulubiony sportowiec – tworzenie 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



pisemnego opisu sportowca i jego/jej 
umiejętności. 
08-12.02.2021 
Określenie głównej myśli wysłuchanych 
tekstów o tematyce sportowej. 
Praca projektowa na temat dyscyplin 
sportowych uprawianych w klasie. 
Revision 4 – podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 4 i przygotowanie do 
egzaminu. 

Plastyka 01 – 05.02.2021 
Warsztat rzeźbiarza. 
08 – 12.02.2021 
Czy znasz te słowa ? Kompendium wiedzy o 
rzeźbie. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 01 – 05.02. 
Bezpieczny pieszy 
08 – 12.02 
Wademecum rowerzysty 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 01-05.02.2021 
Programujemy historyjki w środowisku 
Baltie – poznajemy właściwości Baltiego i 
powtarzamy polecenia 
08-12.02.2021 
Programujemy historyjki w środowisku 
Baltie – wczytujemy scenę do programu 

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

Paulina Mroczek 

Religia 01-05.02.2021 
Świętośd Boga.  
08-12.02.2021 
Określenia Boga. 
 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F  01-05.02.2021 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.02.2021 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka 
- poszerzanie wiedzy dotyczącej historii 
polskiego sportu. 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

01-05.02.2021 
Czynniki wpływające na wybór zawodu. 
08-12.02.2021  
Ciekawi ludzie. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

 

Klasa 5A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 01-05.02.2021 
-Jakie więzi łączyły synów Bolesława 
Chrobrego? 
-Konflikty w czasach Piastów- na podst. 
fragmentu książki pt. „Mówcie mi Bezprym” 
-Ojczyzna w sercu Marcina Kozery 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 



-Wspomnienie czasów wojny 
-Wspomnienie czasów wojny 
08-12.02.2021  
-„W pustyni i w puszczy” Henryka 
Sienkiewicza jako powieśd przygodowa 
-Afrykaoska przygoda- „W pustyni i w 
puszczy” Henryka Sienkiewicza 
-Świat przedstawiony w powieści „W pustyni 
i w puszczy” 
-Przyjaźo bohaterów 
-Obraz rdzennych mieszkaoców Afryki 
sprzed ponad stu lat 

Matematyka 01-05.02.2021 
- Równoległoboki i romby 
- Miary kątów w równoległobokach 
08-12.02.2021 
- Trapezy . 
 - Miary kątów w trapezach. 
- Czworokąty - podsumowanie. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 01-05.02.2021 
Różnorodnośd protistów 
08-12.02.2021 
Budowa i różnorodnośd grzybów 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 01-05.02.2021 
-  wymienia nazwy kontynentów i oceanów, 
wskazuje je na globusie i mapie świata. 
08-12.02.2021 
- opisuje podróże i odkrycia geograficzne w 
XX w. 
 

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

Ewa Żelisko 

Muzyka 01-05.02.2021 
Zaśpiewajmy i zagrajmy w kanonie! Forma 
kanonu w praktyce 
08-12.02.2021 
Warsztat muzyczny 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Anna Jakubiak 

Historia 01-05.02.2021 
Arabowie i początki islamu. 
Nowe paostwa w Europie 
08-12.02.2021 
Konflikt papiestwa z cesarstwem. 
Wyprawy krzyżowe. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

01-05.02.2021 
Kupowanie, pytanie o cenę - dwiczenia w 
mówieniu. 
Zastosowanie przedimków określonych i 
nieokreślonych w oparciu o historyjkę 
obrazkową "The Superfriends". 
Praca z dwiczeniami 
08-12.02.2021 
Czy cyfrowa szkoła to dobry pomysł - 
rozmowy w oparciu o przeczytany tekst pt. 
"The school of the future?". 
Uzasadnianie i wyjaśnianie w kontekście 
pisania tekstu na temat korzystania z 
różnych technologii w życiu codziennym - 
dwiczenia w pisaniu. 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

01-05.02.2021 
Opis gwiazdy muzyki – dwiczenia w pisaniu. 
Praca projektowa – polska muzyka w 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



oparciu o przeczytany tekst pt. „Music in 
school”. 
Revision 3 – podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 3. 
08-12.02.2021 
Przygotowanie do sprawdzianu – dwiczenia 
na rozumienie ze słuchu. 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
3. 
Rozmowy na temat komputerów i 
korzystania z technologii informacyjno-
komunikacyjnych w kontekście historyjki 
obrazkowej. 

Plastyka 01- 05.02.2021 

Kompozycja symetryczna i asymetryczna 

08- 12.02.2021 

Kompozycja symetryczna i asymetryczna 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 01 – 05.02.2021 
Świat tworzyw sztucznych  
08 – 12.02.2021 
To takie proste – praca z tworzyw 
sztucznych 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 01-05.02.2021 
Ustalamy kolejnośd odtwarzania animacji-
grupa 2 
Tworzymy złożone animacje-grupa 1 
08-12.02.2021 
Sztuczki w programie Baltie i zadania- grupa 
2 
Ustalamy kolejnośd odtwarzania animacji-
grupa 1 

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

Paulina Mroczek 

Religia 01-05.02.2021 
Biblia w praktyce.  
08-12.02.2021 
Żyjemy Słowem Bożym. 
 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
Dziewczyny 

01-05.02.2021 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.02.2021 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii polskiego sportu 

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

Mariusz Firszt 

W-F Chłopcy 01-05.02.2021 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.02.2021 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka 

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

Damian Tucin 



- poszerzanie wiedzy dotyczącej historii 
polskiego sportu. 

Godzina 
wychowawcza 

01-05.02.2021 
- Na tropie zawodów 
08-12.02.2021 
- Czy jestem dobrym kolegą? 

pogadanka, dyskusja na 
platformie Teams 

Joanna Ołdak 

 

Klasa 6A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i sprawdzania 
wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 01-05.02.2021r. 
Dwiczenia redakcyjne: opowiadanie.      
08-12.02.2021r. 
Środki stylistyczne i ich funkcje. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 

 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 01-05.02.2021 
Procenty i ułamki 
Jaki to procent? 
Jaki to procent? 
Jaki to procent? (cd.) Obliczenia za 
pomocą kalkulatora. 
08-12.02.2021 
Jaki to procent? (cd.) Obliczenia za 
pomocą kalkulatora. 
Diagramy procentowe. 
Diagramy procentowe. 
Obliczenia procentowe. 

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

Paulina Mroczek 

Biologia 01-05.02.2021 
Mięczaki- zwierzęta, które mają muszlę 
08-12.02.2021 
Podsumowanie wiadomości z działu 
„Stawonogi i mięczaki” 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 01-05.02.2021 
- omawia strukturę upraw i hodowli 
zwierząt w Danii i na Węgrzech na 
podstawie wykresów i map 
tematycznych. 
08-12.02.2021 
- wymienia przykłady działów 
nowoczesnego przemysłu we Francji. 
 

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

Ewa Żelisko 

Muzyka 01-05.02.2021 
Warsztat muzyczny 
08-12.02.2021 
Fryderyk Chopin na emigracji. Poznanie 
ostatniego okresu życia i twórczości 
kompozytora 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 01-05.02.2021 
Kryzys Rzeczypospolitej. 
Barok i  sarmatyzm. 
08-12.02.2021 
Podsumowanie wiadomości z rozdziału 
3. 
Monarchia absolutna we Francji. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

01-05.02.2021 
Koniecznośd i zakaz 
Idziemy do kina 
Praca z dwiczeniami 
08-12.02.2021 
Powinnośd, koniecznośd lub jej brak 
"The red book" - Sophie i Ben 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



wyruszają na wyspę 
Ulubione programy telewizyjne i filmy 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

Język angielski 
2 

01-05.02.2021 
Koniecznośd i zakaz 
Idziemy do kina 
Praca z dwiczeniami 
08-12.02.2021 
Powinnośd, koniecznośd lub jej brak 
"The red book" - Sophie i Ben 
wyruszają na wyspę 
Ulubione programy telewizyjne i filmy 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
3 

01-05.02.2021 
Co jemy – nazwy produktów 
żywnościowych. 
„Zuzia and Friends” – udział w 
konkursie na potrawy. 
Kupowanie i wybieranie jedzenia. 
08-12.02.2021 
Zapraszanie na imprezy. 
Częstowanie jedzenie „The red book” - 
Sophie i Ben poszukują złodzieja. 
Festiwal kulinarny dla dzieci. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 01 – 05.02.2021 
Rysunek 
08 – 12.02.2021 
Zrób to sam – praca walentynkowa 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 01 – 05.02.2021 
Rzutowanie prostokątne  
08 – 12.02.2021 
Rzutowanie aksonometryczne 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 01-05.02.2021 
Animacje w programie Logomocja – 
zadania 
08-12.02.2021 
Piszemy polecenia i stosujemy 
powtarzanie poleceo w programie 
Logomocja 

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

Paulina Mroczek 

Religia 01-05.02.2021 
Wprowadzenie w sakramenty. 
08-12.02.2021 
Sakramenty. 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
dziewczyny 

01-05.02.2021 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.02.2021 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy 
dotyczącej historii polskiego sportu 

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

Mariusz Firszt 

W-F chłopcy 01-05.02.2021 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 

Komunikacja z uczniami, poprzez 
platformę Microsoft Teams oraz 

Damian Tucin 



ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.02.2021 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka 
- poszerzanie wiedzy dotyczącej historii 
polskiego sportu. 

dziennik elektroniczny Librus. 

Godzina 
wychowawcza 

01-05.02.2021 
Dbamy o nasze zdrowie. 
08-12.02.2021 
Wspólnie odpowiadamy za nasze 
postępy w nauce. Sposoby zdobywania 
wiedzy 

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

Paulina Mroczek 

 

Klasa 6B 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i sprawdzania 
wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 01-05.02.2021r. 
Dwiczenia redakcyjne: opowiadanie.       
08-12.02.2021r. 
Środki stylistyczne i ich funkcje. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 01-05.02.2021 
- Pole prostokąta. Jednostki pola. 
- Omówienie i poprawa pracy klasowej 
z działu prędkośd, droga i czas. 
08-12.02.2021 
- Pole równoległoboku i rombu. 
- Pole trójkąta. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 01-05.02.2021 
Mięczaki- zwierzęta, które mają muszlę 
08-12.02.2021 
Podsumowanie wiadomości z działu 
„Stawonogi i mięczaki” 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 01-05.02.2021 
- omawia strukturę upraw i hodowli 
zwierząt w Danii i na Węgrzech na 
podstawie wykresów i map 
tematycznych. 
08-12.02.2021 
- wymienia przykłady działów 
nowoczesnego przemysłu we Francji 

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

Ewa Żelisko 

Muzyka 01-05.02.2021 
Warsztat muzyczny 
08-12.02.2021 
Fryderyk Chopin na emigracji. Poznanie 
ostatniego okresu życia i twórczości 
kompozytora 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 01-05.02.2021 
Barok i sarmatyzm. 
Podsumowanie rozdziału 3. 
08-12.02.2021 
Monarchia absolutna we Francji. 
Quiz- sprawdzian z rozdziału 3. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

01-05.02.2021 
Koniecznośd i zakaz 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



Idziemy do kina 
Praca z dwiczeniami 
08-12.02.2021 
Powinnośd, koniecznośd lub jej brak 
"The red book" - Sophie i Ben 
wyruszają na wyspę 
Ulubione programy telewizyjne i filmy 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

Język angielski 
2 

01-05.02.2021 
Koniecznośd i zakaz 
Idziemy do kina 
Praca z dwiczeniami 
08-12.02.2021 
Powinnośd, koniecznośd lub jej brak 
"The red book" - Sophie i Ben 
wyruszają na wyspę 
Ulubione programy telewizyjne i filmy 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
3 

01-05.02.2021 
Co jemy – nazwy produktów 
żywnościowych. 
„Zuzia and Friends” – udział w 
konkursie na potrawy. 
Kupowanie i wybieranie jedzenia. 
08-12.02.2021 
Zapraszanie na imprezy. 
Częstowanie jedzenie „The red book” - 
Sophie i Ben poszukują złodzieja. 
Festiwal kulinarny dla dzieci. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 01 – 05.02.2021 

Rysunek 

08 – 12.02.2021 

Zrób to sam – praca walentynkowa 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 01 – 05.02.2021 
Rzutowanie aksonometryczne  
08 – 12.02.2021 
Wymiarowanie rysunków 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 01-05.02.2021 
Animacje w programie Logomocja – 
zadania 
08-12.02.2021 
Piszemy polecenia i stosujemy 
powtarzanie poleceo w programie 
Logomocja 

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

Paulina Mroczek 

Religia 01-05.02.2021 
Wprowadzenie w sakramenty. 
08-12.02.2021 
Sakramenty. 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F 01-05.02.2021 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.02.2021 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 

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

Mariusz Firszt 



ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy 
dotyczącej historii polskiego sportu 

Godzina 
wychowawcza 

01-05.02.2021r. 
Zajęcia profilaktyczne: BĄDŹ 
SUPERBOHATEREM! 
08-12.02.2021r. 
Historia Walentynek. Wykonujemy 
walentynki. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 

 

Klasa 6C 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 01.02-05.02.2021 

Hobbit _narrator wszechwiedzący, 

zaangażowany, „po jasnej stronie mocy”. 

Marcin Szczygielski, Teatr Niewidzialnych 

Dzieci (fragmenty) – omówienie świata 

przedstawionego. 

Teatr zwraca uwagę na to, co ważne!  

Anna Kamieoska Samotność 

Terminy literackie – narzędzia do analizy i 

rozumienia znaczeo tekstu. Powtórzenie 

wiadomości.  

08.02-12.02.2021 

Bajki I. Krasickiego 

Microsoft Teams, Librus, 
Messenger 

Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 

Matematyka 01-05.02.2021 
- Pole równoległoboku i rombu. 
- Pole trójkąta. 
08-12.02.2021 
- Pole trapezu. 
- Utrwalenie wiadomości z pól wielokątów. 
- Sprawdzian wiadomości z działu pola 
wielokątów. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 01-05.02.2021 
Mięczaki- zwierzęta, które mają muszlę 
08-12.02.2021 
Podsumowanie wiadomości z działu 
„Stawonogi i mięczaki” 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 01-05.02.2021 
- omawia strukturę upraw i hodowli zwierząt 
w Danii i na Węgrzech na podstawie wykresów 
i map tematycznych. 
08-12.02.2021 
- wymienia przykłady działów nowoczesnego 
przemysłu we Francji 

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

Ewa Żelisko 

Muzyka 01-05.02.2021 
Warsztat muzyczny 
08-12.02.2021 
Fryderyk Chopin na emigracji. Poznanie 
ostatniego okresu życia i twórczości 
kompozytora 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 01-05.02.2021 
Kryzys Rzeczypospolitej. 
Barok i  sarmatyzm. 
08-12.02.2021 
Podsumowanie wiadomości z rozdziału 3. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 



Monarchia absolutna we Francji. 

Język 
angielski 1 

01-05.02.2021 
Koniecznośd i zakaz 
Idziemy do kina 
Praca z dwiczeniami 
08-12.02.2021 
Powinnośd, koniecznośd lub jej brak "The red 
book" - Sophie i Ben wyruszają na wyspę 
Ulubione programy telewizyjne i filmy 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 2 

01-05.02.2021 
Koniecznośd i zakaz 
Idziemy do kina 
Praca z dwiczeniami 
08-12.02.2021 
Powinnośd, koniecznośd lub jej brak "The red 
book" - Sophie i Ben wyruszają na wyspę 
Ulubione programy telewizyjne i filmy 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 3 

01-05.02.2021 
Co jemy – nazwy produktów żywnościowych. 
„Zuzia and Friends” – udział w konkursie na 
potrawy. 
Kupowanie i wybieranie jedzenia. 
08-12.02.2021 
Zapraszanie na imprezy. 
Częstowanie jedzenie „The red book” - Sophie 
i Ben poszukują złodzieja. 
Festiwal kulinarny dla dzieci. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 01 – 05.02.2021 
Rysunek 
08 – 12.02.2021 
Zrób to sam – praca walentynkowa 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 01 – 05.02.2021 
Rzutowanie aksonometryczne  
08 – 12.02.2021 
Wymiarowanie rysunków 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 01-05.02.2021 
Animacje w programie Logomocja – zadania 
08-12.02.2021 
Piszemy polecenia i stosujemy powtarzanie 
poleceo w programie Logomocja 

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

Paulina Mroczek 

Religia 01-05.02.2021 
Wprowadzenie w sakramenty. 
08-12.02.2021 
Sakramenty. 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
dziewczyny 

01-05.02.2021 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.02.2021 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii polskiego sportu 

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

Mariusz Firszt 



W – F chłopcy 01-05.02.2021 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.02.2021 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka 
- poszerzanie wiedzy dotyczącej historii 
polskiego sportu. 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

01.02. – 05.02.2021 r.  
Poznawanie samego siebie i swojego miejsca 
w klasie, w rodzinie. 
08.02. – 12.02.2021 r. 
„Zawód moich marzeo” -moje plany 
edukacyjno- zawodowe. Czynniki wpływające 
na wybór zawodu.  

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

Damian Tucin 

 

Klasa 7A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 01-05.02.2021 
-Sprawdzian wiedzy ze słowotwórstwa 
- (druga godzina lekcyjna) Henryk 
Sienkiewicz jako autor powieści „Qvo vadis” 
- Cechy powieści historycznej na przykładzie 
„Qvo vadis” 
-Piszemy rozprawkę 
-Dokąd zmierzasz?-pytanie warte refleksji. O 
wyborach życiowych bohaterów „Qvo vadis” 
Henryka Sienkiewicza 
08-12.02.2021 
-Dokąd zmierzasz?- refleksja nad życiowymi 
wyborami bohaterów „Qvo vadis” 
-Świat na styku dwóch kultur- rzymskiej i 
chrześcijaoskiej 
-Miłośd (nie)jedno ma imię (na podstawie 
lektury „Qvo vadis” Henryka Sienkiewicza) 
-Jak przygotowad przemówienie? 
-Praca klasowa z lektury- „Qvo vadis” 
Henryka Sienkiewicza 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyka 01-05.02.2021 
- Powtórzenie wiadomości przed 
sprawdzianem.  
- Sprawdzian wiadomości z pól wielokątów. 
- Do czego służą wyrażenia algebraiczne? 
08-12.02.2021 
- Obliczanie wartości wyrażeo 
algebraicznych. 
- Jednomiany. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 01-05.02.2021 
Budowa i działanie układu wydalniczego. 
Higiena i choroby układu wydalniczego. 
08-12.02.2021 
Podsumowanie wiadomości „Układ 
wydalniczy”. 
Sprawdzenie wiadomości z działu „Układ 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 



wydalniczy”. 

Geografia 01-05.02.2021 
- badanie osiągnięd ucznia. 
- opisuje przyrodnicze i poza przyrodnicze 
warunki rozwoju rolnictwa. 
08-12.02.2021 
- wymienia główne uprawy w Polsce. 
- wyjaśnia znaczenie terminów: hodowla, 
pogłowie. 
 

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

Ewa Żelisko 

Chemia 01-05.02.2021 
Równania reakcji chemicznej 
- zapisywanie równao reakcji chemicznej 
syntezy, analizy, wymiany 
Prawo zachowania masy 
- jak brzmi prawo zachowania masy 
- rozwiązywanie zadao z podręcznika 
08-12.02.2021 
Obliczenia stechiometryczne 
- na czym polegają obliczenia 
stechiometryczne 
- rozwiązywanie zadao 
Obliczenia stechiometryczne 
- rozwiązywanie zadao z podręcznika 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 01-05.02.2021 
- Prawo Pascala 
- Prawo Pascala - rozwiązywanie zadao. 
08-12.02.202 
- Prawo Archimedesa. 
- Prawo Archimedesa – rozwiązywanie 
zadao. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Muzyka 01-05.02.2021 
Kameralnie  
i orkiestrowo  
– zespoły instrumentalne 
08-12.02.2021 
Pobawmy się w wariacje. Forma wariacyjna 
w muzyce 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 01-05.02.2021 
Zmiany społeczno-gospodarcze na ziemiach 
polskich. 
Działalnośd polityczna na ziemiach polskich. 
08-12.02.2021 
Kultura polska przełomu XIX i XX wieku. 
Podsumowanie rozdziału 4. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 01.02.2021 – Mein Haustier. Moje zwierzę 
domowe. Opowiadanie o 
zwierzętach domowych. 

03.02.2021 – Der Papagei spricht/Ta papuga 
mówi. Udzielanie informacji 
nt zwierząt domowych  

08.02.2021 – Test sprawdzający nr 3 – 
„Schule” 

10.02.2021 – Meine Freunde/ Moi 
przyjaciele. Opisywanie 
wyglądu zewnętrznego. 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język angielski 
1 

01-05.02.2021 
Test (sprawdzian wiadomości z rozdz. 4). 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Życie prywatne cz.1 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Życie prywatne cz.2 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



08-12.02.2021 
Święta i uroczystości w Polsce i innych 
krajach. 
Składanie życzeo i gratulacji, odpowiadanie 
na życzenia i gratulacje. 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka – powtórzenie wybranych 
zagadnieo. 

Język angielski 
2 

01-05.02.2021 
Powtórzenie materiału z rozdz.: 3 i 4. 
Test (sprawdzian wiadomości z rozdz. 4). 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Życie prywatne cz.1 
08-12.02.2021 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Życie prywatne cz.2 
Święta i uroczystości w Polsce i innych 
krajach. 
Składanie życzeo i gratulacji, odpowiadanie 
na życzenia i gratulacje. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

01-05.02.2021 
Powtórzenie materiału z rozdziału 4 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Życie prywatne cz 1 
Praca z dwiczeniami 
08-12.02.2021 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Życie prywatne cz 2 
Święta i uroczystości w Polsce i innych 
krajach 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

Teams. Librus Alina Brzykcy 

Plastyka 01 – 05.02.2021 

Asamblaż i instalacja 

08 – 12.02.2021 

Happening i performance 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 01-05.02.2021 
Programowanie w środowisku Baltie – 
stosowanie procedur 
08-12.02.2021 
Programowanie w języku Scratch – 
tworzenie programu i powtarzanie poleceo 

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

Paulina Mroczek 

Religia 01-05.02.2021 
Bohaterowie biblijni. 
08-12.02.2021 
Prorocy. 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F  01-05.02.2021 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.02.2021 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka 
- poszerzanie wiedzy dotyczącej historii 
polskiego sportu. 

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

Damian Tucin 



Godzina 
wychowawcza 

01 – 05.02.2021 
Kształtowanie postaw. Tolerancja. 
08 – 12.02.2021 
Wszystkie zawody świata. 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Sylwia Łaskowska 

 

Klasa 7B 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 01-05.02.2021r. 
Analiza i interpretacja utworu J. Słowackiego 
pt. Balladyna. 
08-12.02.2021r. 
Jak napisad opowiadanie? 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 01-05.02.2021 
Dodawanie i odejmowanie sum 
algebraicznych. 
Mnożenie jednomianów przez sumy 
algebraiczne. 
Mnożenie jednomianów przez sumy 
algebraiczne. 
Mnożenie sum algebraicznych. 
08-12.02.2021 
Mnożenie sum algebraicznych. 
Mnożenie sum algebraicznych. 
Mnożenie sum algebraicznych – wzory 
skróconego mnożenia. 
Mnożenie sum algebraicznych – wzory 
skróconego mnożenia. 

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

Marta Wytrykus 

Biologia 01-05.02.2021 
Budowa i działanie układu wydalniczego. 
Higiena i choroby układu wydalniczego. 
08-12.02.2021 
Podsumowanie wiadomości „Układ 
wydalniczy”. 
Sprawdzenie wiadomości z działu „Układ 
wydalniczy”. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 01-05.02.2021 
- badanie osiągnięd ucznia. 
- opisuje przyrodnicze i poza przyrodnicze 
warunki rozwoju rolnictwa. 
08-12.02.2021 
- wymienia główne uprawy w Polsce. 
- wyjaśnia znaczenie terminów: hodowla, 
pogłowie. 
 

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

Ewa Żelisko 

Chemia 01-05.02.2021 
Równania reakcji chemicznej 
- zapisywanie równao reakcji chemicznej 
syntezy, analizy, wymiany 
Prawo zachowania masy 
- jak brzmi prawo zachowania masy 
- rozwiązywanie zadao z podręcznika 
08-12.02.2021 
Obliczenia stechiometryczne 
- na czym polegają obliczenia 
stechiometryczne 
- rozwiązywanie zadao 
Obliczenia stechiometryczne 
- rozwiązywanie zadao z podręcznika 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 01-05.02.2021 Platforma Microsoft Teams oraz Justyna Sewastjanowicz 



- Sprawdzian wiadomości z działu 
"Właściwości i budowa materii" 
- Prawo Pascala - rozwiązywanie zadao. 
08-12.02.2021 
 - Prawo Archimedesa. 
- Prawo Archimedesa – rozwiązywanie 
zadao. 

dziennik elektroniczny Librus 

Muzyka 01-05.02.2021 
Kameralnie  
i orkiestrowo  
– zespoły instrumentalne 
08-12.02.2021 
Pobawmy się w wariacje. Forma wariacyjna 
w muzyce 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 01-05.02.2021 
Quiz-sprawdzian z rozdziału 3. 
Zmiany społeczno- gospodarcze na ziemiach 
polskich. 
08-12.02.2021 
Działalnośd polityczna na ziemiach polskich. 
Kultura polska przełomu XIX i XX wieku. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 01.02.2021 – Mein Haustier. Moje zwierzę 
domowe. Opowiadanie o 
zwierzętach domowych. 

03.02.2021 – Der Papagei spricht/Ta papuga 
mówi. Udzielanie informacji 
nt zwierząt domowych  

08.02.2021 – Test sprawdzający nr 3 – 
„Schule” 

10.02.2021 – Meine Freunde/ Moi 
przyjaciele. Opisywanie 
wyglądu zewnętrznego 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język angielski 
1 

01-05.02.2021 
Test (sprawdzian wiadomości z rozdz. 4). 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Życie prywatne cz.1 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Życie prywatne cz.2 
08-12.02.2021 
Święta i uroczystości w Polsce i innych 
krajach. 
Składanie życzeo i gratulacji, odpowiadanie 
na życzenia i gratulacje. 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka – powtórzenie wybranych 
zagadnieo. 

Teeams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

01-05.02.2021 
Powtórzenie materiału z rozdz.: 3 i 4. 
Test (sprawdzian wiadomości z rozdz. 4). 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Życie prywatne cz.1 
08-12.02.2021 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Życie prywatne cz.2 
Święta i uroczystości w Polsce i innych 
krajach. 
Składanie życzeo i gratulacji, odpowiadanie 
na życzenia i gratulacje. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

01-05.02.2021 
Powtórzenie materiału z rozdziału 4 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Życie prywatne cz 1 

 Alina Brzykcy 



Praca z dwiczeniami 
08-12.02.2021 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Życie prywatne cz 2 
Święta i uroczystości w Polsce i innych 
krajach 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

Plastyka 01 – 05.02. 
Happening i performance  
08 – 12.02 
Happening i performance 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 01-05.02.2021 
Programowanie w środowisku Baltie – 
stosowanie procedur 
08-12.02.2021 
Programowanie w języku Scratch – 
tworzenie programu i powtarzanie poleceo 

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

Paulina Mroczek 

Religia 01-05.02.2021 
Bohaterowie biblijni. 
08-12.02.2021 
Prorocy. 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F   01-05.02.2021 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.02.2021 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii polskiego sportu 

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

Mariusz Firszt 

Godzina 
wychowawcza 

01.02. – 05.02.2021 r.  
Fizjologia zmian okresu dojrzewania. 
08.02. – 12.02.2021 r. 
Komunikacja interpersonalna.  Asertywnośd. 

Komunikacja z uczniami poprzez 
dziennik elektroniczny Librus oraz 
platformę Teams 

Mariusz Firszt 

Klasa 7C 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 01.02-05.02.2021 

Jan Kochanowski, Tren I, Tren V, Tren VII, 

Tren VIII 

Umiejętności rozpoznawania i interpretacji 

środków artystycznych. 

08.02-12.02.2021 

Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa 

Części zdania. 

Microsoft Teams, Librus, 
Messenger 

Bogumiła Jarosławska-
Malinowska 

Matematyka 01-05.02.2021 
Dodawanie i odejmowanie sum 
algebraicznych. 
Mnożenie jednomianów przez sumy 
algebraiczne. 
Mnożenie jednomianów przez sumy 
algebraiczne. 
Mnożenie sum algebraicznych. 

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

Marta Wytrykus 



08-12.02.2021 
Mnożenie sum algebraicznych. 
Mnożenie sum algebraicznych. 
Mnożenie sum algebraicznych – wzory 
skróconego mnożenia. 
Mnożenie sum algebraicznych – wzory 

skróconego mnożenia. 

Biologia 01-05.02.2021 
Budowa i działanie układu wydalniczego. 
Higiena i choroby układu wydalniczego. 
08-12.02.2021 
Podsumowanie wiadomości „Układ 
wydalniczy”. 
Sprawdzenie wiadomości z działu „Układ 
wydalniczy”. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 01-05.02.2021 
- badanie osiągnięd ucznia. 
- opisuje przyrodnicze i poza przyrodnicze 
warunki rozwoju rolnictwa. 
08-12.02.2021 
- wymienia główne uprawy w Polsce. 
- wyjaśnia znaczenie terminów: hodowla, 
pogłowie. 
 

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

Ewa Żelisko 

Chemia 01-05.02.2021 
Równania reakcji chemicznej 
- zapisywanie równao reakcji chemicznej 
syntezy, analizy, wymiany 
Prawo zachowania masy 
- jak brzmi prawo zachowania masy 
- rozwiązywanie zadao z podręcznika 
08-12.02.2021 
Obliczenia stechiometryczne 
- na czym polegają obliczenia 
stechiometryczne 
- rozwiązywanie zadao 
Obliczenia stechiometryczne 
- rozwiązywanie zadao z podręcznika. 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 01-05.02.2021 
- Prawo Pascala 
- Prawo Pascala - rozwiązywanie zadao. 
08-12.02.2021 
- Prawo Archimedesa. 
- Prawo Archimedesa – rozwiązywanie 
zadao. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Muzyka 01-05.02.2021 
Kameralnie  
i orkiestrowo  
– zespoły instrumentalne 
08-12.02.2021 
Pobawmy się w wariacje. Forma wariacyjna 
w muzyce 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 01-05.02.2021 
Quiz-sprawdzian z rozdziału 3. 
Zmiany społeczno- gospodarcze na ziemiach 
polskich. 
08-12.02.2021 
Działalnośd polityczna na ziemiach polskich. 
Kultura polska przełomu XIX i XX wieku. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 01.02.2021 – Mein Haustier. Moje zwierzę 
domowe. Opowiadanie o 
zwierzętach domowych. 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 



03.02.2021 – Der Papagei spricht/Ta papuga 
mówi. Udzielanie informacji 
nt zwierząt domowych  

08.02.2021 – Meine Freunde/ Moi 
przyjaciele. Opisywanie 
wyglądu zewnętrznego. 

10.02.2021 – Test sprawdzający nr 3 – 
„Schule” 

Język angielski 
1 

01-05.02.2021 
Test (sprawdzian wiadomości z rozdz. 4). 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Życie prywatne cz.1 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Życie prywatne cz.2 
08-12.02.2021 
Święta i uroczystości w Polsce i innych 
krajach. 
Składanie życzeo i gratulacji, odpowiadanie 
na życzenia i gratulacje. 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka – powtórzenie wybranych 
zagadnieo. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

01-05.02.2021 
Powtórzenie materiału z rozdz.: 3 i 4. 
Test (sprawdzian wiadomości z rozdz. 4). 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Życie prywatne cz.1 
08-12.02.2021 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Życie prywatne cz.2 
Święta i uroczystości w Polsce i innych 
krajach. 
Składanie życzeo i gratulacji, odpowiadanie 
na życzenia i gratulacje. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

01-05.02.2021 
Powtórzenie materiału z rozdziału 4 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Życie prywatne cz 1 
Praca z dwiczeniami 
08-12.02.2021 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Życie prywatne cz 2 
Święta i uroczystości w Polsce i innych 
krajach 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Plastyka 01 – 05.02. 
Happening i performance  
08 – 12.02 
Happening i performance 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 01-05.02.2021 
Programowanie w środowisku Baltie – 
stosowanie procedur 
08-12.02.2021 
Programowanie w języku Scratch – 
tworzenie programu i powtarzanie poleceo 

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

Paulina Mroczek 

Religia 01-05.02.2021 
Bohaterowie biblijni. 
08-12.02.2021 
Prorocy. 

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

Ks. Paweł Cudny 



W-F  01-05.02.2021 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.02.2021 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii polskiego sportu 

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

Mariusz Firszt 

Godzina 
wychowawcza 

01.02-05.02.2021 

Spotkanie z pielęgniarką. 

08.02-12.02.2021 

Komunikacja interpersonalna. Warsztaty. 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 

 

Klasa 8A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 01-05.02.2021 
- Zdania złożone wielokrotnie- powtórzenie 
-Uzupełnienie wiadomości o zdaniach 
złożonych wielokrotnie- dwiczenia 
-Wykresy zdao złożonych współrzędnie i 
podrzędnie 
-Twórca i jego czasy-Stefan Żeromski 
-„Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego jako 
powieśd o dojrzewaniu 
08-12.02.2021 
-Szkoła pod zaborami- na podstawie utworu 
„Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego  
-Lekcja patriotyzmu („Syzyfowe prace”) 
-Podanie 
-Życiorys, CV 
-Praca klasowa z lektury „Syzyfowe prace” 
Stefana Żeromskiego 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyka 01-05.02.2021 
-Odczytywanie diagramów. 
- Podział proporcjonalny. 
08-12.02.2021 
- Obliczanie prawdopodobieostw. 
- Odczytywanie wykresów. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 01-05.02.2021 
Sprawdzenie wiadomości z działu „Ewolucja 
życia”. 
08-12.02.2021 
Porosty- jako naturalne biowskaźniki. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 01-05.02.2021 
- omawia środowisko przyrodnicze Amazonii. 
08-12.02.2021 
- omawia zmiany liczby ludności w Ameryce 
na przestrzeni lat na podstawie wykresu 

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

Ewa Żelisko 

Chemia 01-05.02.2021 
Glicerol – alkohol polihydroksylowy 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 



- wzór sumaryczny i strukturalny glicerolu 
- właściwości, zastosowanie i reakcja 
otrzymywania glicerolu 
Porównanie właściwości alkoholi 
- rozwiązywanie zadao z podręcznika 
08-12.02.2021 
Szereg homologiczny kwasów 
karboksylowych 
- co to są kwasy karboksylowe 
- najważniejsze wzory pierwszych pięciu z 
szeregu kwasów karboksylowych 
Kwas metanowy 
- właściwości, zastosowanie i reakcje kwasu 
metanowego 

Fizyka 01-05.02.2021 
- Elektromagnes – budowa, działanie, 
zastosowanie. 
- Elektromagnes i jego zastosowanie. 
08-12.02.2021 
- Oddziaływanie magnetyczne a silnik 
elektryczny 
- Magnetyzm - rozwiązywanie zadao. 

Platforma Microsoft Teams oraz 

dziennik elektroniczny Librus 
Justyna Sewastjanowicz 

Historia 01-05.02.2021 
Przemiany społeczne i kulturowe w II połowie 
XX wieku. 
Podsumowanie rozdziału 3. 
08-12.02.2021 
Początki władzy komunistów w Polsce. 
Quiz- sprawdzian z rozdziału 3. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język 
niemiecki 

01-05.02.2021 
Süβ oder sauer? Słodkie czy kwaśne? 
Mahlzeiten. Posiłki 
08-12.02.2021 
Die Speisekarte, bitte! Poproszę o kartę! 
Eine Einladung schreiben. Pisanie 
zaproszenia. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 
 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 

Język 
angielski 1 

01-05.02.2021 
Rozwiązywanie zadao egzaminacyjnych typu 
test luk sterowanych 
Pisanie wiadomości e-mail na temat poprawy 
własnego stanu zdrowia. 
Praca z dwiczeniami 
08-12.02.2021 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 
Utrwalenie materiału z rozdziałów 11 w 
formie gier i zabaw, rozwiązywanie zadao 
egzaminacyjnych. cz 1 
Utrwalenie materiału z rozdziałów 11 w 
formie gier i zabaw, rozwiązywanie zadao 
egzaminacyjnych. cz 2 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 2 

01-05.02.2021 
Doskonalenie umiejętności rozumienia ze  
słuchu w zadaniach typu uzupełnianie luk i 
dobieranie, rozmowa na temat własnych 
nawyków żywieniowych. 
Doskonalenie umiejętności czytania ze 
zrozumieniem i odpowiadanie na pytania, 
odgrywanie ról w restauracji. 
Tworzenie przepisu na swoje ulubione danie 
oraz wiadomości e-mail, rozmowa na temat 
przygotowywania posiłków oraz doskonalenie 
umiejętności uzupełniania luk w tekście 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



podanymi wyrazami. 
08-12.02.2021 
Utrwalenie materiału z rozdz. 5 i 6, 
rozwiązywanie zadao egzaminacyjnych. 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
6. 
Zastosowanie czasu Past Simple w 
dwiczeniach, rozmowa na temat sklepów i 
artykułów jakie można w nich znaleźd. 

Informatyka 01-05.02.2021 
Realizacja algorytmu Euklidesa w wersji z 
odejmowaniem i badanie podzielności liczb 
naturalnych 
08-12.02.2021 
Realizacja algorytmu Euklidesa w wersji z 
dzieleniem i algorytm wyodrębniania cyfr 
danej liczby 

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

Paulina Mroczek 

WOS 01-05.02.2021   
- Rodzaje ustrojów politycznych – formy 
demokracji 
– Rodzaje ustrojów politycznych (cz.2) 
Dwiczenia utrwalające . 
08-12.02.2021  
– Polska paostwem demokratycznym  - 
prawo, hierarchia aktów prawnych. 
– Polska paostwem demokratycznym – rola 
konstytucji w paostwie 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Maria Wytrykowska 

EDB 01-05.02.2021 
Zagrożenia terrorystyczne 
08-12.02.2021 
Postępowanie w sytuacjach zagrożeo 

Teams, Librus Agnieszka Kowalik 

Religia 01-05.02.2021 
Powtórzenie wiadomości o sumieniu. 
08-12.02.2021 
Wybór między dobrem, a złem. 
 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
dziewczyny 

01-05.02.2021 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.02.2021 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii polskiego sportu 

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

Mariusz Firszt 

W-F chłopcy 01-05.02.2021 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.02.2021 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka 
- poszerzanie wiedzy dotyczącej historii 
polskiego sportu. 

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

Damian Tucin 



Godzina 
wychowawcza 

01-05.02.2021 
Autorytety w życiu człowieka 
08-12.02.2021 
Ja- rodzina, rodzina- ja. 
Przestrzeganie zasad moralnych. 

Dziennik elektroniczny librus, 
Teams 

Justyna Wasiak 

 

Klasa 8B 
 

Przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 01-05.02.2021r. 
Analiza i interpretacja utworu A. Kamioskiego 
pt. Kamienie na szaniec. 
08-12.02.2021r. 
Przed egzaminem: Jak napisad opowiadanie? 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 01-05.02.2021 
-Odczytywanie diagramów. 
- Podział proporcjonalny. 
08-12.02.2021 
- Obliczanie prawdopodobieostw. 
- Odczytywanie wykresów. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 01-05.02.2021 
Sprawdzenie wiadomości z działu „Ewolucja 
życia”. 
08-12.02.2021 
Porosty- jako naturalne biowskaźniki. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 01-05.02.2021 
- omawia środowisko przyrodnicze Amazonii. 
08-12.02.2021 
- omawia zmiany liczby ludności w Ameryce 
na przestrzeni lat na podstawie wykresu 

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

Ewa Żelisko 

Chemia 01-05.02.2021 
Glicerol – alkohol polihydroksylowy 
- wzór sumaryczny i strukturalny glicerolu 
- właściwości, zastosowanie i reakcja 
otrzymywania glicerolu 
Porównanie właściwości alkoholi 
- rozwiązywanie zadao z podręcznika 
08-12.02.2021 
Szereg homologiczny kwasów 
karboksylowych 
- co to są kwasy karboksylowe 
- najważniejsze wzory pierwszych pięciu z 
szeregu kwasów karboksylowych 
Kwas metanowy 
- właściwości, zastosowanie i reakcje kwasu 
metanowego 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 01-05.02.2021 
- Elektromagnes i jego zastosowanie. 
- Sprawdzian wiadomości z działu "Prąd 
elektryczny". 
08-12.02.2021 
- Oddziaływanie magnetyczne a silnik 
elektryczny 
- Magnetyzm - rozwiązywanie zadao. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Historia 01-05.02.2021 
Konflikt na Bliskim Wschodzie. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 



Zimna wojna i wyścig zbrojeo. 
08-12.02.2021 
Droga ku wspólnej Europie. 
Przemiany społeczne i kulturowe w II połowie 
XX wieku. 

Język niemiecki 01-05.02.2021 
Süβ oder sauer? Słodkie czy kwaśne? 
Mahlzeiten. Posiłki 
08-12.02.2021 
Die Speisekarte, bitte! Poproszę o kartę! 
Eine Einladung schreiben. Pisanie 
zaproszenia. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 

Język angielski 
1 

01-05.02.2021 
Rozwiązywanie zadao egzaminacyjnych typu 
test luk sterowanych 
Pisanie wiadomości e-mail na temat poprawy 
własnego stanu zdrowia. 
Praca z dwiczeniami 
08-12.02.2021 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 
Utrwalenie materiału z rozdziałów 11 w 
formie gier i zabaw, rozwiązywanie zadao 
egzaminacyjnych. cz 1 
Utrwalenie materiału z rozdziałów 11 w 
formie gier i zabaw, rozwiązywanie zadao 
egzaminacyjnych. cz 2 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

01-05.02.2021 
Doskonalenie umiejętności rozumienia ze  
słuchu w zadaniach typu uzupełnianie luk i 
dobieranie, rozmowa na temat własnych 
nawyków żywieniowych. 
Doskonalenie umiejętności czytania ze 
zrozumieniem i odpowiadanie na pytania, 
odgrywanie ról w restauracji. 
Tworzenie przepisu na swoje ulubione danie 
oraz wiadomości e-mail, rozmowa na temat 
przygotowywania posiłków oraz 
doskonalenie umiejętności uzupełniania luk 
w tekście podanymi wyrazami. 
08-12.02.2021 
Utrwalenie materiału z rozdz. 5 i 6, 
rozwiązywanie zadao egzaminacyjnych. 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
6. 
Zastosowanie czasu Past Simple w 
dwiczeniach, rozmowa na temat sklepów i 
artykułów jakie można w nich znaleźd. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Informatyka 01-05.02.2021 
Realizacja algorytmu Euklidesa w wersji z 
dzieleniem i algorytm wyodrębniania cyfr 
danej liczby 
08-12.02.2021 
Tworzenie programów w środowisku 
programowania Baltie 

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

Paulina Mroczek 

WOS  01-05.02.2021   
- Rodzaje ustrojów politycznych – formy 
demokracji 
– Rodzaje ustrojów politycznych (cz.2) 
Dwiczenia utrwalające . 
08-12.02.2021  
– Polska paostwem demokratycznym  - 
prawo, hierarchia aktów prawnych. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Maria Wytrykowska 



– Polska paostwem demokratycznym – rola 
konstytucji w paostwie 

EDB 01-05.02.2021 
Zagrożenia terrorystyczne 
08-12.02.2021 
Postępowanie w sytuacjach zagrożeo 

Teams, Librus Agnieszka Kowalik 

Religia 01-05.02.2021 
Powtórzenie wiadomości o sumieniu. 
08-12.02.2021 
Wybór między dobrem, a złem. 
 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
dziewczyny 

01-05.02.2021 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.02.2021 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii polskiego sportu 

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

Mariusz Firszt 

W-F chłopcy 01-05.02.2021 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- wpływ higieny osobistej na zdrowie 
człowieka 
- kształtowanie koordynacji ruchowej z 
wykorzystaniem piłki.  
08-12.02.2021 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka 
- poszerzanie wiedzy dotyczącej historii 
polskiego sportu. 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

01-05.02.2021 
Subkultury młodzieżowe. 
08-12.02.2021 
Sekta – zagrożeniem dla człowieka. 

Dziennik elektroniczny librus, 
Teams 

Monika Lach 

 

 


