
 

Oddział przedszkolny 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Wychowanie  
przedszkolne 

25.03 – 1.04.2020 
W marcu jak w garncu 
- informacje na temat zmian zachodzących w 
przyrodzie, 
- podkreślenie nieprzewidywalności 
wiosennej pogody, 
- poznanie litery „w”, „W” i utrwalanie jej, 
- tworzenie zbiorów, klasyfikując je ze 
względu na określone cechy, 
- wykonanie pracy plastycznej „Ogród pełen 
krokusów” 

Za pomocą komunikatora 
Messenger, rodzice będą 
odsyłać zdjęcia, pliki, skany 
uzupełnionych kart pracy i 
wyznaczonych zadań, a także na 
adres mailowy. 

Anna Bartkiewicz 

Wychowanie 
przedszkolne 

2.04 – 8.04 
Porządki w ogrodzie 
- informacje o zmianach zachodzących wiosną 
w ogrodzie, 
-  słuchanie nagrania przesłanego przez 
nauczyciela opowiadania „O żółtym 
tulipanie”, z którego dowiadują się, jak 
przebiega proces wzrostu rośliny, 
- zapoznanie z pracą i narzędziami ogrodnika, 
- poznanie litery „c”, „C”, utrwalanie jej 
- wykonanie zadań matematycznych 

Za pomocą komunikatora 
Messenger, rodzice będą 
odsyłać zdjęcia, pliki, skany 
uzupełnionych kart pracy i 
wyznaczonych zadań, a także na 
adres mailowy. 

Anna Bartkiewicz 

Język 
angielski 

Look and colour – rozpoznawanie zwierząt na 
obrazku, podawanie nazw zwierząt. 
Przypomnienie liczb od 1 do 5 
Utrwalenie nazw zwierząt oraz części twarzy 

Za pośrednictwem dziennika 
Librus lub poprzez pracowniczy 
adres email 
 

Urszula Kisiel 

Język 
angielski 

Now I know – powtórzenie nazw zwierząt, 
wyrażanie opinii na temat ulubionego 
zwierzątka 
Utrwalenie nazw zwierząt – poprzez 
zgadywanki 

Za pośrednictwem dziennika 
Librus lub poprzez pracowniczy 
adres email 
 

Urszula Kisiel 

Religia 25.03.2020r.-27.03.2020r. 
-cechy dobrego Boga, miłość najważniejszą z 
wszystkich cech. 
-mój najlepszy przyjaciel, jak być wiernym 
Jezusowi. 
 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę 
elektroniczną. 

Ewa Żelisko 

Religia 02.04.2020r.-03.04.2020r. 
-Wielki Post, droga do nieba, rola Wielkiego 
Postu w życiu człowieka. 
-jak przygotować się na najważniejsze Święta 
Wielkanocne? 
 

Jw. Ewa Żelisko 

 

Klasa 1a 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 

sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 

nauczyciela 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

25.03.2020-01.04.2020 

Witamy wiosnę 

- Zwiastuny wiosny 

- Wprowadzenie liter: ż, Ż, rz, Rz 

- Utrwalenie liczb: 13, 14 

Zdjęcia/skany wykonanych 

zadań, pliki zwrotne, informacje 

i odpowiedzi w dzienniku 

elektronicznym Librus,  drogą e-

mailową do nauczyciela , za 

Dorota Michniewicz-

Stryjek 



-Dodawanie i                 odejmowanie w 

zakresie 14 

pomocą Messengera lub Mms-

a, odpowiedzi ustne w 

kontakcie telefonicznym. 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

02.04.2020-08.04.2020 

Dbamy o swoje bezpieczeństwo 

- Kształtowanie właściwych postaw w 

stosunku do zwierząt domowych, 

nieznanych i dziko żyjących 

- Wprowadzenie dwuznaku dz, Dz 

- Wprowadzenie liczb: 15, 16 

- Obliczenia pieniężne 

- Utrwalenie numerów alarmowych 

jw. Dorota Michniewicz-

Stryjek 

Język angielski Red hair (nazwy części ciała, kolory, 

historyjka, piosenki) 

 

Aktywność podczas zajęć 

zdalnych, rozwiązywanie 

praktyczne zadań, korzystanie z 

aplikacji i dziennika 

elektronicznego Librus (rodzic) 

Katarzyna Zych 

Język angielski I like ice-cream! (nazwy produktów 

spożywczych, czasownik like, historyjka, 

piosenki) 

Aktywność podczas zajęć 

zdalnych, rozwiązywanie 

praktyczne zadań, korzystanie z 

aplikacji i dziennika 

elektronicznego Librus (rodzic) 

Katarzyna Zych 

Religia Publiczna działalność Jezusa Sens i 

przesłanie poszczególnych okresów roku 

liturgicznego 

Publiczna działalność Jezusa Eucharystia -

ofiarą Chrystusa i Kościoła 

Dziennik elektroniczny, 

Messenger, mailowo 

Elżbieta Królak 

 

Klasa 1b 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 

sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 

nauczyciela 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Witamy wiosnę: 

- porównywanie, porządkowanie i 

wprowadzenie liczby 13, 14 

- rozpoznawanie, nazywanie i pisanie liter ż, 

Ż,  rz, RZ 

- czytanie tekstów z poznanych liter 

- zwiastuny wiosny 

- tworzenie pracy plastycznej o wiośnie 

Zdjęcia/skany prac uczniów 

przesyłane na maila, librusa, 

grupę klasową 

Joanna Wróblewska 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Dbamy o swoje bezpieczeństwo: 

- porównywanie, porządkowanie i 

wprowadzenie liczby 15, 16 

- odczytywanie godzin na zegarze 

- dodawanie i odejmowanie w zakresie 16 

- rozpoznawanie, nazywanie i pisanie litery 

dz, Dz 

- poznanie zasad bezpieczeństwa podczas 

codziennych zajęć oraz poznanie numerów 

alarmowych 

Zdjęcia/skany prac uczniów 

przesyłane na maila, librusa, 

grupę klasową 

Joanna Wróblewska 

Język angielski Wprowadzenie nazw produktów 

żywieniowych: Ice-cream, water, pizza, 

oranges, sandwiches, juice. 

I like…- określanie upodobań żywieniowych 

Za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego  Librus 

Urszula Kisiel 



Język angielski I don’t like sandwiches – słuchanie historyjki 

obrazkowej, opowiadanie historyjki na 

podstawie obrazków 

Wprowadzenie nowych nazw produktów 

żywieniowych: bread, butter, honey, jam, 

cheese, ham za pomocą piosenki 

Za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego  Librus 

Urszula Kisiel 

Religia Publiczna działalność Jezusa Sens i 

przesłanie poszczególnych okresów roku 

liturgicznego 

Publiczna działalność Jezusa Eucharystia -

ofiarą Chrystusa i Kościoła 

Dziennik elektroniczny, 

messenger , mailowo 

Elżbieta Królak 

 

KLASA I c 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 

sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 

nauczyciela 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

• Z wizytą na wsi: na polu i na 
wiejskim podwórku; 

• Wprowadzenie Ś, ś i Si, si; 

• Wprowadzenie liczb 17 i 18; 

• Zwierzęta hodowlane wokół nas; 

• Zasady przyjmowania gości. 

Poprzez: grupę na Facebooku  

„Odkrywacze – informacje od 

wychowawcy”, Skype, telefon, 

Messenger, adres mailowy, e-

dziennik. Wysyłanie zdjęć, 

skanów i załączników. 

Ewa Zielińska 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

• Wprowadzenie ć, Ć i Ci, ci; 

• Wprowadzenie liczby 19, 20; 

• Obliczenia pieniężne; 

• Wizyta w teatrze (zasady i 
zachowanie); 

• Przygotowania do Wielkanocy i 
tradycje wielkanocne. 

Jw.  Ewa Zielińska 

Język angielski Wprowadzenie nazw produktów 
żywieniowych: Ice-cream, water, pizza, 
oranges, sandwiches, juice. 
I like…- określanie upodobań żywieniowych 

Za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego  Librus 

Urszula Kisiel 

Język angielski I don’t like sandwiches – słuchanie historyjki 
obrazkowej, opowiadanie historyjki na 
podstawie obrazków 
Wprowadzenie nowych nazw produktów 
żywieniowych: bread, butter, honey, jam, 
cheese, ham za pomocą piosenki 

Za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego  Librus 

Urszula Kisiel 

Religia Publiczna działalność Jezusa Sens i przesłanie 
poszczególnych okresów roku liturgicznego 
Publiczna działalność Jezusa Eucharystia -
ofiarą Chrystusa i Kościoła 
 

Dziennik elektroniczny, 

Messenger, mailowo 

Elżbieta Królak 

 

25 marca – 01 kwietnia  2020 r. 

KLASA II a 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 

sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 

nauczyciela 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Rosnę i zdrowo się odżywiam:                                                                 
- opisywanie zmian zachodzących w 
wyglądzie człowieka na przestrzeni lat, 
- formułowanie zasad dbania o wzrok i jamę 
ustną, 
- łączenie części  zdań za pomocą spójników, 
przecinek w zdaniu, 
- redagowanie wypowiedzi nt. „Co jest 
ważne dla zdrowia?”, 
- doskonalenie techniki rachunkowej w 

 - zdjęcia/skany wykonanych 

zadań,  pliki zwrotne, 

informacje i odpowiedzi w 

dzienniku elektronicznym, 

odpowiedzi ustne w kontakcie 

telefonicznym. 

Wioletta  Bala 



zakresie 30. 

Język angielski I like / I don’t like – ćwiczenie formy 

wyrażania upodobań żywieniowych 

Do you like …? – ćwiczenie formy pytań na 

temt upodobań żywieniowych 

Za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego  Librus 

Urszula kisiel 

Religia Ćwiczenia i karta pracy z tematów w książce 

nr 36 i 37 

Potwierdzenie przez rodzica na 

e-mail 

Ks. Marek Karwacz 

02 kwietnia – 08 kwietnia 2020 r. 

KLASA II a 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 

sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 

nauczyciela 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Przyroda budzi się do życia: 
- opisywanie wiosennych zmian w 
przyrodzie,  
- poznawanie kwiatów kwitnących wczesną 
wiosną, 
- opisywanie przebiśniegu, 
- pisownia wyrazów z utratą dźwięczności. 
- dodawanie i odejmowanie pełnymi 

dziesiątkami w zakresie 100. 

 - zdjęcia/skany wykonanych 

zadań,  pliki zwrotne, 

informacje i odpowiedzi w 

dzienniku elektronicznym, 

odpowiedzi ustne w kontakcie 

telefonicznym. 

Wioletta  Bala 

Język angielski Healthy food – poznajemy znaczenie zwrotu 

zdrowa dieta 

Tworzymy zdrowe menu na cały dzień –

podział znanych produktów żywieniowych 

na zdrowe śniadanie, obiad i kolację. 

Za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego  Librus 

Urszula Kisiel 

 

Klasa 2b 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

 

25.03.2020 – 01.04.2020  
Temat: Rosnę i zdrowo się odżywiam.  
- Samodzielne czytanie tekstów i udzielanie 
pisemnych odpowiedzi na pytania. 
- Zasady dbania o wzrok i jamę ustną 
- Stawianie przecinków przed bo, ponieważ, 
żeby. 
- Obliczenia rachunkowe w zakresie 4 
podstawowych działań. 
- Obliczenia pieniężne. 
- Obliczanie objętości płynów (pojęcie litr). 
 

Skany/ zdjęcia prac przesyłane 
drogą mailową do nauczyciela; 
przesyłanie odpowiedzi za 
pomocą dziennika 
elektronicznego Librus. 

Sandra Borowy- Orłowska 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

 

02.04.2020 –  08.04.2020 
Temat: Przyroda budzi się do życia. 
- Zmiany zachodzące w przyrodzie. 
- Wiosenne kwiaty. 
- Redagowanie opisu. 
- Odróżnianie głosek dźwięcznych i 
bezdźwięcznych. 
- Obliczenia pieniężne (poznawanie 
nominałów na monetach groszowych). 
- Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

Skany/ zdjęcia prac przesyłane 
drogą mailową do nauczyciela; 
przesyłanie odpowiedzi za 
pomocą dziennika 
elektronicznego Librus. 

Sandra Borowy- Orłowska 

Język angielski I like / I don’t like – ćwiczenie formy 
wyrażania upodobań żywieniowych 
Do you like …? – ćwiczenie formy pytań na 
temt upodobań żywieniowych 

Za pośrednictwem dziennika 
elektronicznego  Librus 

Urszula Kisiel 

Język angielski Healthy food – poznajemy znaczenie zwrotu 
zdrowa dieta 
Tworzymy zdrowe menu na cały dzień – 

Za pośrednictwem dziennika 
elektronicznego  Librus 

Urszula Kisiel 



praca projektowa 

Religia Cwiczenia i karta pracy z tematów w książce 
nr 36 i 37 

Potwierdzenie przez rodzica na 
e-mail 

Ks. Marek Karwacz 

 

Klasa 3a 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

25.03-01.04 

-Wyszukiwanie informacji w tekście. 

-Doskonalenie umiejętności 

ortograficznych. 

-Pisanie zakończenia i rozwinięcia 

opowiadania. 

-Obliczenia w zakresie 100. 

-Wykonanie wylosowanych ćwiczeń 

gimnastycznych. 

-Rysowanie Wiosny. 

-Poznanie orkiestry dętej, kameralnej i 
symfonicznej. 

Komunikacja z uczniem poprzez 
dziennik elektroniczny/ 
Messenger. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysłanie przez 
uczniów/rodziców wykonanej 
pracy w formie zdjęć/ skanu na 
pocztę elektroniczną/ 
Messenger. 

Klaudia Kupiec 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

02.04-08.04 

-Wyszukiwanie informacji w tekście. 

-Doskonalenie umiejętności 

ortograficznych. 

-Układanie planu wydarzeń. 

-Rozwiązywanie zagadek, rebusów, 

łamigłówek 

-Dodawanie i odejmowanie w zakresie 

1000. 

-Obliczenia zegarowe, pieniężne, 

temperatury, jednostki czasu i długości. 

Jw. Klaudia Kupiec 

Język angielski Shopping time-robimy zakupy (nazwy 
sklepów, ceny, historyjka, piosenki) 
 

Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań, korzystanie z 
aplikacji i dziennika 
elektronicznego Librus (rodzic) 

Katarzyna Zych 

Język angielski Meal times (nazwy produktów 
spożywczych, nazwy dni tygodnia, godziny, 
historyjka, piosenki) 

Jw.  Katarzyna Zych 

Religia Co znaczy powtórnie się narodzić 
Uwielbienie Boga za przebaczenie 
Moje Pismo Święte 
Liturgia słowa-spotkanie z Jezusem przy 
Stole Słowa 

Dziennik elektroniczny, 
Messenger, mailowo 

Elżbieta Królak 

Klasa 3b 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

25.03 – 1.04.2020 r. 

- list (nadawca, adresat, zwroty 

grzecznościowe, forma); 

-  język migowy i alfabet Braille`a – różne 

sposoby porozumiewania się,  

- wynalazki, które zmieniły świat; 

- zróżnicowanie przyrody na Ziemi; 

- milimetr, długość odcinków, zadania 

i łamigłówki matematyczne, doskonalenie 

- dziennik elektroniczny 
- skrzynka mailowa 
- grupa klasy na Messenger 
- Skype 
- kontakt telefoniczny 
 

Małgorzata Krzemińska 



liczenia w zakresie czterech działań; 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

2.04 – 8.04.2020 r. 

- urządzenia domowe – zasady 

bezpiecznego używania; 

- galeria sztuki – zasady zachowania się w 

galerii,  

- historia fotografii; 

- jak powstaje film? 

- mnożenie liczb dwucyfrowych w zakresie 

100, mendel i tuzin – jednostki miary, 

- dziennik elektroniczny 
- skrzynka mailowa 
- grupa klasy na Messenger 
- Skype 
- kontakt telefoniczny 
 

Małgorzata Krzemińska 

Język angielski 25.03 -1.04.2020 r. 
lekcje powtórzeniowe – powtórzenie 
słownictwa w postaci krzyżówek rozdz. 0 – 
IV (linki – Librus) 
02.04 – 08.04.2020 r. 
1. „Meal times” – zapoznanie ze 
słownictwem – wypisać nowe słownictwo 
do zeszytów (produkty, pory posiłków) – 
podręcznik str. 50; ćwiczenia nr 1/42, 1/43 
2. Rymowanka „Sausages for breakfast” - 
podręcznik str. 51, przepisać do zeszytu, 
przetłumaczyć 
3. „Sandy's breakfast” - czytamy i 
tłumaczymy scenkę str. 52 

Komunikacja z uczniami i ich 
rodzicami, przesyłanie zadań i 
linków - poprzez Librusa. 
Sprawdzanie nabytej wiedzy 
przez kontrolę zadań 
przesłanych przez dzieci na 
Librusa, messengera lub maila 
(linki, zdjęcia). W miarę 
możliwości – prowadzenie lekcji 
online. *Brak dostępu 
większości dzieci do nagrań. 
Samodzielna bieżąca praca z 
ćwiczeniówką. 
 

Marta Gronek 

Religia Co znaczy powtórnie się narodzić 
Uwielbienie Boga za przebaczenie 
Moje Pismo Święte 
Liturgia słowa-spotkanie z Jezusem przy 
Stole Słowa 

Dziennik elektroniczny, 
Messenger, mailowo 

Elżbieta Królak 

 

Klasa 4a 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 1. Jak zapisujemy rozmowę: dialog  (1-2h) 
2.Dlaczego Król Maciuś I jest postacią 
interesującą?- opowiadanie z elementami 
charakterystyki. (3-4h) 

Sprawdzenie i ocena prac 
uczniów. Kontakt przez Librusa, 
e-mail, Messenger. 
 

Ewa Pulik 

Język polski 1.Pisownia wielką literą. 
2-3.Moje spotkanie z Królem Maciusiem. 
Opowiadanie twórcze. 
4.Pisownia -NIE- z różnymi częściami mowy. 
5.Baśń: "Jurata .Królowa Bałtyku.'' 

Librus, Messenger, poczta e-
mail 

Ewa Pulik 

Matematyka 26.03 – Temat: Rozszerzanie i skracanie 
ułamków ( po zapoznaniu się z tematem w 
podręczniku oraz przesłanymi przez 
nauczyciela materiałami uczniowie 
wykonują  zadnia 1,2,3,4/podręcznik str. 165  
30.03 – Temat: Rozszerzanie i skracanie 
ułamków zwykłych  - ćwiczenia (uczniowie 
wykonują ćwiczenia ze strony 64 i 65 w 
zeszycie ćwiczeń do matematyki) 
31.03  - Temat: Ułamki niewłaściwe (po 
zapoznaniu się z tematem w podręczniku 
oraz przesłanymi przez nauczyciela 
materiałami uczniowie wykonują  zadnia 
3,5,6/podręcznik str. 169) 
1.04 – Temat: Ułamki niewłaściwe – 
ćwiczenia (uczniowie wykonują ćwiczenia ze 

Zdjęcia wykonanych zadań 
uczniowie przesyłają 
korzystając z dziennika 
elektronicznego lub maila, 
rozwiązują testy i quizy online, 
konsultacje pomiędzy  
nauczycielem a uczniem za 
pomocą narzędzi TIK 

Małgorzata Gawryś 



strony 64 i 65 w zeszycie ćwiczeń do 
matematyki) 

Matematyka 2.04 – Temat: Ułamek jako wynik dzielenia 
(po zapoznaniu się z tematem w 
podręczniku oraz przesłanymi przez 
nauczyciela materiałami uczniowie 
wykonują  zadnia 1,2,3,4/podręcznik str. 171 
i 172) 
6.04  - Temat: Kreska ułamkowa jako iloraz – 
ćwiczenia (uczniowie wykonują ćwiczenia ze 
strony 68 w zeszycie ćwiczeń do 
matematyki) 
7.04 – Dodawanie ułamków zwykłych (po 
zapoznaniu się z tematem w podręczniku 
oraz przesłanymi przez nauczyciela 
materiałami uczniowie wykonują  zadnia 1, 
2, 3, 6/174 podręcznik) 
8.04 – Dodajemy ułamki zwykłe – ćwiczenia 
(uczniowie wykonują ćwiczenia na stronach 
69 i 70 w zeszycie ćwiczeń) 

Zdjęcia wykonanych zadań 
uczniowie przesyłają 
korzystając z dziennika 
elektronicznego lub maila, 
rozwiązują testy i quizy online, 
konsultacje pomiędzy  
nauczycielem a uczniem za 
pomocą narzędzi TIK 

Małgorzata Gawryś 

Przyroda 25.03 – 01.04.2020r 
- poznanie zasad zdrowego stylu życia; 
- zapoznanie z chorobami zakaźnymi oraz 
metodami ich zapobiegania 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę 
elektroniczną. 

Monika Lach 

Przyroda 02.04 – 08.04. 2020r 
- wyjaśnienie pojęcia czym są sytuacje 
niebezpieczne; 
- zapoznanie z metodami działania w 
różnych sytuacjach dla nas niebezpiecznych. 

Jw.  Monika Lach 

Muzyka Warsztat muzyczny, utrwalenie wiadomości Skany, nagrania foniczne, 
fotografie, Librus, email. 

Emilia Mech 

Muzyka Wielkanoc. Tradycje wielkanocne: zwyczaje i 
obrzędy. 

Skany, nagrania foniczne, 
fotografie, Librus, email. 

Emilia Mech 

Historia 1.Tadeusz Kościuszko-dowódca powstania  
kościuszkowskiego. 
-przyczyny wybuchu powstania 
kościuszkowskiego 
-rozbiory Polski-  państwa, które dokonały 
rozbiorów Polski 
-pojęcia do wyjaśnienia: reformy, rozbiór, 
powstanie, zaborcy 
 

1. Karta  pracy –pytania do 
tematu . 
Mini -projekt  dla 
chętnych/Praca dodatkowa/: 
Temat:  „Tadeusz Kościuszko-
przywódca  powstania” 
Praca  na papierze A3 lub A4 
zawierająca informacje o 
bohaterze i jego zasługach dla 
Polski ( mogą być również  
zdjęcia lub rysunki związane z tą 
postacią). 

Jolanta Rasińska 

Historia 2. Józef Wybicki i hymn Polski. 
-kto i kiedy  stworzył  
Legiony Polskie we Włoszech? 
-kim był Józef Wybicki? 
-o jakich bohaterach mówią słowa  Mazurka 
Dąbrowskiego? 

2.Ćwiczenia  do tematu. 
Praca pisemna – Wymienić 
postaci historyczne 
uwiecznione w tekście  
polskiego hymnu 
 i opisać kim byli . 

Jolanta Rasińska 

Język angielski 
1 

25.03 -1.04.2020 r. 
1. Krzyżówka nr 1 (link). Praca klasowa – 
rozdz. 5 (zadania przesłane uczniom przez 
Librusa). 
2. „People” - zapoznajemy się z nowym 
słownictwem, uczniowie wypisują je do 
zeszytów – podręcznik str. 75, ćw. 1,2,3,4 

Komunikacja z uczniami i ich 
rodzicami, przesyłanie zadań i 
linków - poprzez Librusa. 
Sprawdzanie nabytej wiedzy 
przez kontrolę zadań 
przesłanych przez dzieci na 
Librusa, Messengera lub maila 

Marta Gronek 



str. 75 
3. „Tomek and friends” - czytamy i 
tłumaczymy scenkę str. 76 
02.04 – 08.04.2020 r. 
1. Ćwiczenia utrwalające str. 77 
2. Pytania i przeczenia z 'have/has got” - 
podręcznik str. 78 
3. Pytamy o rodzinę – czytamy dialog, 
ćwiczenie nr 1 str. 79 

(linki, zdjęcia). W miarę 
możliwości – prowadzenie lekcji 
online. *Brak dostępu 
większości dzieci do nagrań. 
Samodzielna bieżąca praca z 
ćwiczeniówką. 
 

Język angielski 
2 

25.03 -1.04.2020 r. 
1. Describing a picture – opisujemy obrazek, 
podręcznik ćw. 1,2,3 str. 65, praca domowa 
– krzyżówka rozdz. 1 (link) 
2. Czasownik „have/has got” - podręcznik 
ćw. 1,2,3,4,5 str. 66 
3. Opisujemy zwierzęta – podręcznik str. 67 
02.04 – 08.04.2020 r. 
1. Czasownik „have/has got” - podręcznik 
str. 68 
2. Utrwalenie wiadomości o czasowniku 
„have/has got” - podręcznik, ćw. str. 68, ćw. 
5,6 str. 71 
3. Opisujemy zwierzęta – podręcznik str. 67 

Komunikacja z uczniami i ich 
rodzicami, przesyłanie zadań i 
linków - poprzez Librusa. 
Sprawdzanie nabytej wiedzy 
przez kontrolę zadań 
przesłanych przez dzieci na 
Librusa, Messengera lub maila 
(linki, zdjęcia). W miarę 
możliwości – prowadzenie lekcji 
online. *Brak dostępu 
większości dzieci do nagrań. 
Samodzielna bieżąca praca z 
ćwiczeniówką. 
 

Marta Gronek 

Plastyka Różne techniki malarskie, a sztuka antyczna Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Plastyka Tworzę przez cały rok – dekoracja na 
Wielkanoc 

Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Technika Rowerem przez skrzyżowanie Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Technika Bezpieczeństwo rowerzysty Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Informatyka Wyszukujemy informacje w Internecie Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań i dyskusja   
przy użyciu programów 
komputerowych, wyszukiwarki 
internetowej, komunikatorów 
internetowych i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Informatyka Wyszukiwanie i segregowanie informacji w 
sieci internetowej 

Jw.  Paulina Mroczek 

Religia Obecność Boga i jej znaki w ludzie  Nowego i 
Starego Przymierza źródłem wiary w Bożą 
Opaczność dla dzisiejszego chrześcijanina 
Bóg swoją Łaską pomaga człowiekowi w 
realizacji Dekalogu przez modlitwę i 
sakramenty 

Dziennik elektroniczny, 
Messenger , mailowo 

Elżbieta Królak 

Religia Bóg swoją Łaską pomaga człowiekowi w 
realizacji Dekalogu przez modlitwę i 
sakramenty 
Wypełnianie przykazań Bożych wyrazem 
zaufania, posłuszeństwa i miłości ludzi w 
historii zbawienia 

Dziennik elektroniczny, 
Messenger , mailowo 

Elżbieta Królak 

W-F dziewczęta 25.03 – 01.04.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
 
02.04 – 08.04. 2020r 
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  

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

Tomasz Pachuta 

W-F chłopcy 25.03 – 01.04.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny. 

Damian Tucin 



brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
02.04 – 08.04. 2020r 
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
 

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

Godzina 
wychowawcza 

31.03 – Temat: Mój dzień na co dzień 
(chętni uczniowie poszukują informacji i 
przygotowują pracę (plakat/referat) na 
temat tego w jaki sposób rozplanować swój 
dzień, jakie zajęcia w nim umieścić,  aby móc 
dobrze i zdrowo się rozwijać – za przesłane 
prace uczniowie otrzymują punkty do 
zachowania) 
7.04 – Temat: Czy Twój dom jest 
ekologiczny? (chętni uczniowie poszukują 
informacji i przygotowują pracę na temat 
wiedzy o żywności ekologicznej i 
opakowaniach oraz oszczędzaniu wody, 
energii elektrycznej – za przesłane prace 
uczniowie otrzymują punkty do zachowania) 

Zdjęcia wykonanych prac  lub 
pliki tekstowe uczniowie 
przesyłają korzystając z 
dziennika elektronicznego lub 
maila 

Małgorzata Gawryś 

 

Klasa 5a 
 

Przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 25.03.2020r. 
Grzeczność zawsze   w cenie. 
26.03.2020r. 
Grzybobranie jako ważny obyczaj szlachecki. 
27.03.2020r. 
Początki świata według Greków. 
30.03.2020r. 
Początki świata według Greków. 
31.03.2020r. 
Z wizytą na Olimpie - poznajemy greckich 
bogów. 
01.04.2020r. 
Po stracie córki      - porozmawiajmy    
  o uczuciach matki. 

komunikator, poczta 
elektroniczna, dziennik 
elektroniczny 

Danuta Turczyńska 

Język polski 02.04.2020r. 
Daremny trud Syzyfa 
  - o karze za zuchwałość. 
03.04.2020r. 
Daremny trud Syzyfa  
 - o karze za zuchwałość. 
06.04.2020r. 
Wyczyny Heraklesa. 
07.04.2020r. 
Wyczyny Heraklesa. 
08.04.2020r. 
Wyobraźnia artystki   - Herkules i złota łania. 

komunikator, poczta 
elektroniczna, dziennik 
elektroniczny 

Danuta Turczyńska 

Matematyka - Działania na ułamkach zwykłych i 
dziesiętnych 
- Procenty a ułamki 

Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań i dyskusja  
przy użyciu komunikatorów 
internetowych i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Matematyka - Ułamki dziesiętne- powtórzenie Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań i dyskusja  
przy użyciu komunikatorów 

Paulina Mroczek 



internetowych i dziennika 
elektronicznego Librus 

Biologia 25.03 – 01.04.2020r 
- zapoznanie z budową, rolą          i 
różnorodnością grzybów. 
 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę 
elektroniczną. 

Monika Lach 

Biologia 02.04 – 08.04. 2020r 
- zapoznanie z budową i rolą porostów w 
przyrodzie. 

Jw. Monika Lach 

Geografia 30.03.2020r.-06.04.2020r. 
-położenie stref wilgotnych lasów 

równikowych oraz lasów liściastych i 

mieszanych na Ziemi, 

 

-położenie sfery sawann i strefy stepów, 

klimat strefy sawann i strefy stepów. 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę 
elektroniczną. 

Ewa Żelisko 

Muzyka Muzyka w roli głównej. Różne formy 
prezentacji muzyki. 

Skany, nagrania foniczne, 
fotografie, Librus, email. 

Emilia Mech 

Muzyka Muzyka źródeł. Jak muzykowano w 
prehistorii 

Skany, nagrania foniczne, 
fotografie, Librus, email. 

Emilia Mech 

Historia 1. Epoka rycerzy. 
-obowiązki średniowiecznych rycerzy 
-od pazia do rycerza, jaką drogę musiał 
przejść chłopiec, aby zostać rycerzem 
-co składało się na wyposażenie i uzbrojenie 
średniowiecznego rycerza 
2. Średniowieczne miasto i wieś. 
-w jaki sposób zakładano w średniowieczu 
miasta i wsie 
-jakie były zajęcia  mieszkańców 
średniowiecznych miast i wsi 
-kto sprawował władzę w średniowiecznym  
mieście 
 i na wsi  
-pojęcia do wyjaśnienia: 
gród, rzemieślnik, lokacja, trójpolówka  

1.Odpowiedzi na pytania – 
Karta pytań 
 
2. Karta pracy. 
 

Jolanta Rasińska 

Historia 1.Kościół w średniowieczu. 
-rola duchowieństwa w średniowieczu 
-kim byli zakonnicy i czym się zajmowali 
-jakie zakony powstały w średniowieczu 
-pojęcia do wyjaśnienia: reguła zakonna, 
klasztor, asceza 
2. Sztuka średniowiecza. 
-główne zadania sztuki w okresie 
średniowiecza 
-charakterystyczne cechy stylu romańskiego 
i stylu gotyckiego w architekturze 
średniowiecza 
-sztuka epoki średniowiecza 

1.Ćwiczenia do tematu- Karta 
Pracy. 
2.Pytania do tematu-test. 
Mini-projekt /dla chętnych/-
Praca dodatkowa: 
Temat: Cechy  stylu 
romańskiego lub gotyckiego na 
wybranym przykładzie jednego 
z zabytków  architektury 
europejskiej. 
/Praca na papierze A3 lub A4- 
ilustracja lub rysunek  z 
opisami.  
Na podstawie infografiki str.154 
i 155 w podręczniku. 

Jolanta Rasińska 

Język angielski 
1 

25.03 -1.04.2020 r. 
1. Praca domowa – krzyżówka rozdz. 1 (link) 
 
02.04 – 08.04.2020 r. 
1,2.  Ćwiczenia powtórzeniowe rozdz. 4, 
podręcznik str. 59-62. 

Komunikacja z uczniami i ich 
rodzicami, przesyłanie zadań i 
linków - poprzez Librusa. 
Sprawdzanie nabytej wiedzy 
przez kontrolę zadań 
przesłanych przez dzieci na 

Marta Gronek 



3. Krzyżówka rozdz. IV. Zdania do 
przetłumaczenia. 
 

Librusa, Messengera lub maila 
(linki, zdjęcia). W miarę 
możliwości – prowadzenie lekcji 
online. *Brak dostępu 
większości dzieci do nagrań. 
Samodzielna bieżąca praca z 
ćwiczeniówką. 

Język angielski 
2 

25.03 -1.04.2020 r 
Life in Britain –czytanka str 72-przeczytać , 
wypisać nowe słówka , zrobić ćwiczenie 1, 2, 
3 str 72, wybrać 10 słówek z tekstu i ułożyć z 
nimi zdania 
02.04 – 08.04.2020 r 
Vocabulary revision str 73, 
Ex 1, 2, 3, 4 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań , poleceń przez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
przesyłanie przez uczniów pracy 
w formie zdjęcia na pocztę 
elektroniczną 

Anna Kęczkowska Chikha 

Język angielski 
3 

25.03 -1.04.2020 r. 
Life in Britain –czytanka str 72-przeczytać , 
wypisać nowe słówka , zrobić ćwiczenie 1, 2, 
3 str 72, wybrać 5 słówek z tekstu i ułożyć z 
nimi zdania 
02.04 – 08.04.2020 r 
Vocabulary revion Ex .1, 2, 3, 4 str 73 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań , poleceń przez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
przesyłanie przez uczniów pracy 
w formie zdjęcia na pocztę 
elektroniczną 

Anna Kęczkowska Chikha 

Plastyka Kompozycja statyczna i dynamiczna Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Plastyka Kompozycja dynamiczna w sztuce baroku Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Technika Elementy rysunku technicznego Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Technika Szkice techniczne Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Informatyka Sposoby komunikowania się Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań i dyskusja   
przy użyciu programów 
komputerowych, wyszukiwarki 
internetowej, komunikatorów 
internetowych i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Informatyka Wirusy i inne zagrożenia związane z 
Internetem 

Jw.  Paulina Mroczek 

Religia 25.03.2020r.-01.04.2020r. 
- ukazanie wierności Bogu jako odpowiedzi 
na Jego miłość, przedstawienie prawdy, że 
każdy człowiek wezwany jest do świętości.  
- przedstawienie nauki Kościoła dotyczącej 
skutków niewierności wobec Boga, 
przedstawienie prawdy, że Jezus Chrystus 
jest naszym nauczycielem 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę 
elektroniczną. 

Ewa Żelisko 

Religia 26.03.2020r.-02.04.2020r. 
- powtórzenie zdobytej wiedzy z działu III. 
- poznanie geografii, przyrody oraz sytuacji 
społecznej i biblijnej Palestyny jako 
kontekstu życia i działalności Jezusa, 
ukazanie przynależności do rodziny ludzkiej, 
która powinna jednoczyć się w pokoju. 
 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę 
elektroniczną. 

 

W-F 25.03 – 01.04.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
 

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

Damian Tucin 

W-F 02.04 – 08.04. 2020r Komunikacja z uczniami, Damian Tucin 



- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
 

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

Godzina 
wychowawcza 

Charakterystyka zawodów i grup 
zawodowych. Moje plany edukacyjno- 
zawodowe. 

Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, dyskusja przy użyciu 
komunikatorów internetowych i 
dziennika elektronicznego 
Librus 

Paulina Mroczek 

Godzina 
wychowawcza 

Napoje energetyczne a zdrowie Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, dyskusja przy użyciu 
komunikatorów internetowych i 
dziennika elektronicznego 
Librus 

Paulina Mroczek 

 

Klasa 5b 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 25.03.2020r. 
Niespodziewana lekcja historii. 
26.03.2020r. 
Wirtualna wycieczka do muzeum. 
27.03.2020r. 
Co słychać i widać w Żelazowej Woli? 
30.03.2020r. 
Jak złapać Słowackiego w sieci, czyli agenci 
CBN na tropie 
wieszcza. 
31.03.2020r. 
Zosi na pamiątkę wpisał się... Juliusz 
Słowacki”. 
01.04.2020r. 
Grzeczność zawsze w cenie. 

komunikator, poczta 
elektroniczna, dziennik 
elektroniczny 

Danuta Turczyńska 

Język polski 02.04.2020r. 
Grzybobranie jako ważny obyczaj szlachecki. 
03.04.2020r. 
Jak opisać krajobraz? 
06.04.2020r. 
Opisujemy krajobraz. 
07.04.2020r. 
Jakie więzi łączyły synów Bolesława 
Chrobrego? 
08.04.2020r. 
Jakie więzi łączyły synów Bolesława 
Chrobrego? 

komunikator, poczta 
elektroniczna, dziennik 
elektroniczny 

Danuta Turczyńska 

Matematyka 25.03-01.04 

• Zamienianie ułamków zwykłych na 
dziesiętne, dziesiętnych na zwykłe. 

• Wykonywanie nieskomplikowanych 
rachunków, w których występują 
jednocześnie ułamki zwykłe i 
dziesiętne. 

• Zamiana ułamków na procenty- 
100%- jako całość, 50% -połowa, 
25%- jedna czwarta itp. 

 

Komunikacja z uczniem poprzez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysłanie przez 
uczniów/rodziców wykonanej 
pracy w formie zdjęć/ skanu na 
pocztę elektroniczną/ 
Messenger. 

Klaudia Kupiec 

Matematyka 02.04-08.04 Komunikacja z uczniem poprzez Klaudia Kupiec 



• Utrwalanie wiadomości z działu V. 

• Sprawdzian wiadomości z działu V. 

• Obliczanie pola i obwodu kwadratu i 
prostokąta. 

• Wykonywanie zadań łączących 
wiedzę geometryczną z wiedzą z 
wiedzą z zakresu arytmetyki. 

dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysłanie przez 
uczniów/rodziców wykonanej 
pracy w formie zdjęć/ skanu na 
pocztę elektroniczną/ 
Messenger. 

Biologia 25.03 – 01.04.2020r 
- podsumowanie wiadomości o wirusach, 
bakteriach, protistach i grzybach. 
 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę 
elektroniczną. 

Monika Lach 

Biologia 02.04 – 08.04. 2020r 
- zapoznanie z rodzajami i charakterystyką 
tkanek roślinnych. 

Jw. Monika Lach 

Geografia 30.03.2020r.-06.04.2020r. 
- położenie stref wilgotnych lasów 

równikowych oraz lasów liściastych i 

mieszanych na Ziemi, 

-położenie sfery sawann i strefy stepów, 

klimat strefy sawann i strefy stepów. 

 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę 
elektroniczną. 

Ewa żelisko 

Muzyka Temat: Młodość Fryderyka Chopina. Skany, nagrania foniczne, 
fotografie, Librus, email. 

Emilia Mech 

Muzyka Muzyka źródeł. Jak muzykowano w 
prehistorii. 

Skany, nagrania foniczne, 
fotografie, Librus, email. 

Emilia Mech 

Historia 1.Epoka rycerzy. 
-obowiązki średniowiecznych rycerzy 
-od pazia do rycerza, jaką drogę musiał 
przejść chłopiec, aby zostać rycerzem 
-co składało się na wyposażenie i uzbrojenie 
średniowiecznego rycerza 
2.Średniowieczne miasto i wieś. 
-w jaki sposób zakładano w średniowieczu 
miasta i wsie 
-jakie były zajęcia  mieszkańców 
średniowiecznych miast i wsi 
-kto sprawował władzę w średniowiecznym  
mieście 
 i na wsi  
-pojęcia do wyjaśnienia: 
gród, rzemieślnik, lokacja, trójpolówka  

1. Odpowiedzi na pytania – 
Karta pytań. 
2. Karta pracy. 

Jolanta Rasińska 

Historia 1.Kościół w średniowieczu. 
-rola duchowieństwa w średniowieczu 
-kim byli zakonnicy i czym się zajmowali 
-jakie zakony powstały w średniowieczu 
-pojęcia do wyjaśnienia: reguła zakonna, 
klasztor, asceza 
2. Sztuka średniowiecza. 
-główne zadania sztuki w okresie 
średniowiecza 
-charakterystyczne cechy stylu romańskiego i 
stylu gotyckiego w architekturze 
średniowiecza 
-sztuka epoki średniowiecza 

1. Ćwiczenia do tematu- Karta 
Pracy. 
2.Pytania do tematu-test. 
Mini-projekt /dla chętnych/-
Praca dodatkowa: 
Temat: Cechy  stylu 
romańskiego lub gotyckiego na 
wybranym przykładzie jednego 
z zabytków  architektury 
europejskiej. 
/Praca na papierze A3 lub A4- 
ilustracja lub rysunek  z 
opisami.  
Na podstawie infografiki 
str.154i 155 w podręczniku./ 

Jolanta Rasińska 

Język 25.03 -1.04.2020 r. Komunikacja z uczniami i ich Marta Gronek 



angielski 1 1. Praca domowa – krzyżówka rozdz. 1 (link) 
02.04 – 08.04.2020 r. 
1, 2.  Ćwiczenia powtórzeniowe rozdz. 4, 
podręcznik str. 59-62. 
3. Krzyżówka rozdz. IV. Zdania do 
przetłumaczenia. 
 

rodzicami, przesyłanie zadań i 
linków - poprzez Librusa. 
Sprawdzanie nabytej wiedzy 
przez kontrolę zadań 
przesłanych przez dzieci na 
Librusa, messengera lub maila 
(linki, zdjęcia). W miarę 
możliwości – prowadzenie lekcji 
online. *Brak dostępu 
większości dzieci do nagrań. 
Samodzielna bieżąca praca z 
ćwiczeniówką. 

Język 
angielski 2 

25.03 -1.04.2020 r 
Life in Britain –czytanka str 72-przeczytać , 
wypisać nowe słówka , zrobić ćwiczenie 1, 2, 
3 str 72, wybrać 10 słówek z tekstu i ułożyć z 
nimi zdania 
02.04 – 08.04.2020 r 
Vocabulary revision str 73, 
Ex 1, 2, 3, 4, . 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań , poleceń przez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
przesyłanie przez uczniów pracy 
w formie zdjęcia na pocztę 
elektroniczną 

Anna Kęczkowska Chikha 

Język 
angielski 3 

25.03 -1.04.2020 r. 
Life in Britain –czytanka str 72-przeczytać , 
wypisać nowe słówka , zrobić ćwiczenie 1, 2, 
3 str 72, wybrać 5 słówek z tekstu i ułożyć z 
nimi zdania 
02.04 – 08.04.2020 r 
Vocabulary revion Ex .1, 2, 3, 4 str 73 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań , poleceń przez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
przesyłanie przez uczniów pracy 
w formie zdjęcia na pocztę 
elektroniczną 

Anna Kęczkowska Chikha 

Plastyka Kompozycja statyczna i dynamiczna Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Plastyka Kompozycja dynamiczna w sztuce baroku Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Technika Elementy rysunku technicznego Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Technika Szkice techniczne Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Informatyka Sposoby komunikowania się Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań i dyskusja   
przy użyciu programów 
komputerowych, wyszukiwarki 
internetowej, komunikatorów 
internetowych i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Informatyka Wirusy i inne zagrożenia związane z 
Internetem 

Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań i dyskusja   
przy użyciu programów 
komputerowych, wyszukiwarki 
internetowej, komunikatorów 
internetowych i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Religia 25.03.2020r.-02.04.2020r. 
- ukazanie wierności Bogu jako odpowiedzi na 
Jego miłość, przedstawienie prawdy, że każdy 
człowiek wezwany jest do świętości.  
- przedstawienie nauki Kościoła dotyczącej 
skutków niewierności wobec Boga, 
przedstawienie prawdy, że Jezus Chrystus jest 
naszym nauczycielem 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę 
elektroniczną. 

Ewa Żelisko 

Religia 31.03.2020r.-07.04.2020r. 
- powtórzenie zdobytej wiedzy z działu III. 
- poznanie geografii, przyrody oraz sytuacji 
społecznej i biblijnej Palestyny jako kontekstu 
życia i działalności Jezusa, 
ukazanie przynależności do rodziny ludzkiej, 
która powinna jednoczyć się w pokoju. 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę 

 



elektroniczną. 

W-F 25.03 – 01.04.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
 
 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń 
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 02.04 – 08.04. 2020r 
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
 

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

Mariusz Firszt 

Godzina 
wychowawcza 

Jak dbać o dobry nastrój? poczta elektroniczna, dziennik 
elektroniczny 

Danuta Turczyńska 

Godzina 
wychowawcza 

Jak motywacja pomaga w wyborze zawodu? poczta elektroniczna, dziennik 
elektroniczny 

Danuta Turczyńska 

 

Klasa 5c 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 1. Rozpoznawanie części zdania i części 
mowy. 
2. Jak stopniować przymiotniki? 
3-4. Opowiem historię Colina- bohatera 
powieści "Tajemniczy ogród,, 

Sprawdzenie i ocena prac 
uczniów. Kontakt przez Librusa, 
e-mail, Messenger 

Ewa Pulik 

Język polski 1.W jaki sposób zmieniło się życie 
bohaterów powieści  
''Tajemniczy ogród'' od momentu ich 
zaprzyjaźnienia? 
2.Pisownia wyrazów z h ich. 
3.Moja wizyta w zamku Crawenów-
spotkanie z bohaterami powieści. 
4. Ćwiczenia w rozpoznawaniu części zdania. 

Librus, messenger, poczta e-
mail 

Ewa Pulik 

Matematyka 26.03 – Temat: Mnożenie ułamków 
dziesiętnych przez liczby naturalne ( po 
zapoznaniu się z tematem w podręczniku 
oraz przesłanymi przez nauczyciela 
materiałami uczniowie wykonują  zadnia 
2,3,4,5/podręcznik str. 160 i 161  
30.03 – Temat: Mnożenie ułamków 
dziesiętnych przez liczby naturalne  - 
ćwiczenia (uczniowie wykonują ćwiczenia ze 
strony 80 w zeszycie ćwiczeń do 
matematyki) 
31.03  - Temat: Mnożenie ułamków 
dziesiętnych (po zapoznaniu się z tematem 
w podręczniku oraz przesłanymi przez 
nauczyciela materiałami uczniowie 
wykonują  zadnia 1,2,6,7/podręcznik str. 162 
i 163) 
1.04 – Temat: Mnożenie ułamków 
dziesiętnych – ćwiczenia (uczniowie 
wykonują ćwiczenia ze strony 81,82 w 
zeszycie ćwiczeń do matematyki) 

Zdjęcia wykonanych zadań 
uczniowie przesyłają 
korzystając z dziennika 
elektronicznego lub maila, 
rozwiązują testy i quizy online, 
konsultacje pomiędzy  
nauczycielem a uczniem za 
pomocą narzędzi TIK 

Małgorzata Gawryś 



Matematyka 2.04 – Temat: Dzielenie ułamków 
dziesiętnych przez liczby naturalne (po 
zapoznaniu się z tematem w podręczniku 
oraz przesłanymi przez nauczyciela 
materiałami uczniowie wykonują  zadnia 
1,2,7,8,9/podręcznik str. 165 i 166) 
6.04  - Temat: Dzielenie ułamków 
dziesiętnych przez liczby naturalne – 
ćwiczenia (uczniowie wykonują ćwiczenia ze 
strony 83 i 84 w zeszycie ćwiczeń do 
matematyki) 
7.04 – Dzielenie ułamków dziesiętnych (po 
zapoznaniu się z tematem w podręczniku 
oraz przesłanymi przez nauczyciela 
materiałami uczniowie wykonują  zadnia 1, 
2, 4,7/167 i 168 podręcznik) 
8.04 – Dzielenie ułamków dziesiętnych – 
ćwiczenia (uczniowie wykonują ćwiczenia na 
stronach 85 i 86 w zeszycie ćwiczeń) 

Zdjęcia wykonanych zadań 
uczniowie przesyłają 
korzystając z dziennika 
elektronicznego lub maila, 
rozwiązują testy i quizy online, 
konsultacje pomiędzy  
nauczycielem a uczniem za 
pomocą narzędzi TIK 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 25.03 – 01.04.2020r 
- podsumowanie wiadomości o wirusach, 
bakteriach, protistach i grzybach. 
 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę 
elektroniczną. 

Monika Lach 

Biologia  02.04 – 08.04. 2020r 
- zapoznanie z rodzajami                                    
i charakterystyką tkanek roślinnych. 
 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę 
elektroniczną. 

Monika Lach 

Geografia 31.03.2020r.-07.04.2020r. 
 

-położenie stref wilgotnych lasów 

równikowych oraz lasów liściastych i 

mieszanych na Ziemi, 

-położenie sfery sawann i strefy stepów, 

klimat strefy sawann i strefy stepów. 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę 
elektroniczną. 

Ewa Żelisko 

Muzyka Na wielu strunach. Instrumenty strunowe. Skany, nagrania foniczne, 
fotografie, Librus, email. 

Emilia Mech 

Muzyka Muzyka źródeł. Jak muzykowano w 
prehistorii. 

Skany, nagrania foniczne, 
fotografie, Librus, email. 

Emilia Mech 

Historia 1.Epoka rycerzy. 
-obowiązki średniowiecznych rycerzy 
-od pazia do rycerza, jaką drogę musiał 
przejść chłopiec, aby zostać rycerzem 
-co składało się na wyposażenie i uzbrojenie 
średniowiecznego rycerza 
2.Średniowieczne miasto i wieś. 
-w jaki sposób zakładano w średniowieczu 
miasta i wsie 
-jakie były zajęcia  mieszkańców 
średniowiecznych miast i wsi 
-kto sprawował władzę w średniowiecznym  
mieście 
 i na wsi  
-pojęcia do wyjaśnienia: 

1. Odpowiedzi na pytania – 
Karta pytań. 
2. Karta pracy. 

Jolanta Rasińska 



gród, rzemieślnik, lokacja, trójpolówka  

Historia 1.Kościół w średniowieczu. 
-rola duchowieństwa w średniowieczu 
-kim byli zakonnicy i czym się zajmowali 
-jakie zakony powstały w średniowieczu 
-pojęcia do wyjaśnienia: reguła zakonna, 
klasztor, asceza 
2. Sztuka średniowiecza. 
-główne zadania sztuki w okresie 
średniowiecza 
-charakterystyczne cechy stylu romańskiego 
i stylu gotyckiego w architekturze 
średniowiecza 
-sztuka epoki średniowiecza 

1. Ćwiczenia do tematu- Karta 
Pracy. 
2. Pytania do tematu-test. 
Mini-projekt /dla chętnych/-
Praca dodatkowa: 
Temat: Cechy  stylu 
romańskiego lub gotyckiego na 
wybranym przykładzie jednego 
z zabytków  architektury 
europejskiej. 
/Praca na papierze A3 lub A4- 
ilustracja lub rysunek  z 
opisami.  
Na podstawie infografiki 
str.154i 155 w podręczniku. 

Jolanta Rasińska 

Język angielski 
1 

25.03 -1.04.2020 r. 
1. Praca domowa – krzyżówka rozdz. 1 (link) 
 
02.04 – 08.04.2020 r. 
1,2.  Ćwiczenia powtórzeniowe rozdz. 4, 
podręcznik str. 59-62. 
3. Krzyżówka rozdz. IV. Zdania do 
przetłumaczenia. 
 

Komunikacja z uczniami i ich 
rodzicami, przesyłanie zadań i 
linków - poprzez Librusa. 
Sprawdzanie nabytej wiedzy 
przez kontrolę zadań 
przesłanych przez dzieci na 
Librusa, messengera lub maila 
(linki, zdjęcia). W miarę 
możliwości – prowadzenie lekcji 
online. *Brak dostępu 
większości dzieci do nagrań. 
Samodzielna bieżąca praca z 
ćwiczeniówką. 

Marta Gronek 

Język angielski 
2 

25.03 -1.04.2020 r 
Life in Britain –czytanka str 72-przeczytać , 
wypisać nowe słówka , zrobić ćwiczenie 1, 2, 
3 str 72, wybrać 10 słówek z tekstu i ułożyć z 
nimi zdania 
02.04 – 08.04.2020 r 
Vocabulary revision str 73, 
Ex 1, 2, 3, 4 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań , poleceń przez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
przesyłanie przez uczniów pracy 
w formie zdjęcia na pocztę 
elektroniczną 

Anna Kęczkowska Chikha 

Język angielski 
3 

25.03 -1.04.2020 r. 
Life in Britain –czytanka str 72-przeczytać , 
wypisać nowe słówka , zrobić ćwiczenie 1, 2, 
3 str 72, wybrać 5 słówek z tekstu i ułożyć z 
nimi zdania 
02.04 – 08.04.2020 r 
Vocabulary revion Ex .1, 2, 3, 4 str 73 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań , poleceń przez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
przesyłanie przez uczniów pracy 
w formie zdjęcia na pocztę 
elektroniczną 

Anna Kęczkowska Chikha 

Plastyka Kompozycja statyczna i dynamiczna Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Plastyka Kompozycja dynamiczna w sztuce baroku Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Technika Elementy rysunku technicznego Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Technika Szkice techniczne Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Informatyka Sposoby komunikowania się Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań i dyskusja   
przy użyciu programów 
komputerowych, wyszukiwarki 
internetowej, komunikatorów 
internetowych i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Informatyka Wirusy i inne zagrożenia związane z 
Internetem 

Jw. Paulina Mroczek 

Religia 27.03.2020r.-03.04.2020r. 
- ukazanie wierności Bogu jako odpowiedzi 
na Jego miłość, przedstawienie prawdy, że 
każdy człowiek wezwany jest do świętości.  

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 

Ewa Żelisko 



- przedstawienie nauki Kościoła dotyczącej 
skutków niewierności wobec Boga, 
przedstawienie prawdy, że Jezus Chrystus 
jest naszym nauczycielem 

wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę 
elektroniczną. 

Religia 31.03.2020r.-07.04.2020r. 
- powtórzenie zdobytej wiedzy z działu III. 
- poznanie geografii, przyrody oraz sytuacji 
społecznej i biblijnej Palestyny jako 
kontekstu życia i działalności Jezusa, 
ukazanie przynależności do rodziny ludzkiej, 
która powinna jednoczyć się w pokoju. 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę 
elektroniczną. 

Ewa Żelisko 

W-F 25.03 – 01.04.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
 

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

Damian Tucin 

W-F 02.04 – 08.04. 2020r 
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
- zapoznanie z rodzajami                                    
i charakterystyką tkanek roślinnych. 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

25.03 – 01.04.2020r 
Kształtowanie postawy przyjacielskiej i 
pielęgnowanie tej więzi na odległość w 
czasie epidemii.  
02.04 – 08.04. 2020r 
Tradycje świąt Wielkiej Nocy.  

Komunikacja z uczniami poprzez 
dziennik elektroniczny oraz 
kontakt poprzez grupę na FB 

Damian Tucin 

 

Klasa 6a 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski Dialog- zasady stosowania interpunkcji w 
dialogach 
tworzenie dialogu, stosując zasady 
interpunkcyjne 
Opis postaci literackiej 
Opis przeżyć wewnętrznych- wypowiedź 
twórcza zawierająca elementy 
urozmaicające 
Świat przedstawiony, narrator, opinia 

Wiadomości i prace domowe 
uczeń wysyła na stronę Librus- 
konto nauczyciela/albo e-mail 
nauczyciela 
Poza standardową pracą 
klasową, wchodzą w grę różne 
inne formy podsumowania 
zdobytych umiejętności: 
projekty, prezentacje, 
opracowania. Przekazywanie 
nowych zadań, wysyłanie kart 
pracy  przez moduł zadań 
domowych. Moduł zadania 
domowe, może być 
wykorzystywany również do 
projektów, umożliwia m.in. 
nadsyłanie przez uczniów prac. 
Nauczyciel  takie prace może 
oceniać, a także zwracać w 
wygodny sposób uczniom do 
poprawy i ponownego 

Justyna Wasiak 



nadesłania. 
Wiadomości i prace domowe 
uczeń wysyła na stronę Librus- 
konto nauczyciela/albo e-mail 
nauczyciela 

Język polski Pisownia wyrazów wielką i małą literą. 
Świat przedstawiony, narrator, komizm, 
scenariusz filmowy 
Podmiot liryczny, przestrzeń, epitet, nastrój 
wiersza 

Jw. Justyna Wasiak 

Matematyka 26.03 – Temat: Zapisywanie wyrażeń 
algebraicznych wprowadzenie ( po 
zapoznaniu się z tematem w podręczniku 
oraz przesłanymi przez nauczyciela 
materiałami uczniowie wykonują  zadnia 
2,4,5,7, 10,11/podręcznik str. 160 i 161  
30.03 – Temat: Zapisywanie wyrażeń 
algebraicznych   -  zadania (uczniowie 
korzystając ze wskazówek od nauczyciela 
wykonują zadnia 12,13,14,15,17 ze strony 
181,182 w podręczniku) 
31.03  - Temat: Zapisywanie wyrażeń 
algebraicznych  -  ćwiczenia (uczniowie 
wykonują ćwiczenia ze stron 64 i 65 w 
zeszycie ćwiczeń do matematyki) 
1.04 – Temat: Obliczanie wartości wyrażeń 
algebraicznych ( po zapoznaniu się z 
tematem w podręczniku oraz przesłanymi 
przez nauczyciela materiałami uczniowie 
wykonują  zadnia 1,3,4,5,6/podręcznik str. 
186 i 187 

Zdjęcia wykonanych zadań 
uczniowie przesyłają 
korzystając z dziennika 
elektronicznego lub maila, 
rozwiązują testy i quizy online, 
konsultacje pomiędzy  
nauczycielem a uczniem za 
pomocą narzędzi TIK 

Małgorzata Gawryś 

Matematyka 2.04 – Temat: Obliczanie wartości wyrażeń 
algebraicznych – ćwiczenia (uczniowie 
wykonują ćwiczenia ze strony 66 w zeszycie 
ćwiczeń do matematyki) 
6.04  - Temat: Upraszczanie wyrażeń 
algebraicznych  - wprowadzenie (po 
zapoznaniu się z tematem w podręczniku 
oraz przesłanymi przez nauczyciela 
materiałami uczniowie wykonują  zadnia 
1,3,4,5,7/podręcznik str. 190 i 191) 
7.04 – Temat : Upraszczanie wyrażeń 
algebraicznych  - zadania  (uczniowie 
korzystając ze wskazówek od nauczyciela 
wykonują zadnia 8, 9, 10 ,11,12  ze strony 
191,192 w podręczniku) 
8.04 – Upraszczanie wyrażeń algebraicznych 
– ćwiczenia (uczniowie wykonują ćwiczenia 
na stronach 67 i 68 w zeszycie ćwiczeń) 

Zdjęcia wykonanych zadań 
uczniowie przesyłają 
korzystając z dziennika 
elektronicznego lub maila, 
rozwiązują testy i quizy online, 
konsultacje pomiędzy  
nauczycielem a uczniem za 
pomocą narzędzi TIK 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 25.03 – 01.04.2020r 
- zapoznanie ze środowiskiem życia oraz 
przystosowaniami płazów do życia w wodzie 
i na lądzie. 
 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę 
elektroniczną. 

Monika Lach 

Biologia 02.04 – 08.04. 2020r 
- poznanie płazów żyjących w Polsce, ich 
znaczenie w przyrodzie oraz sposoby 
ochrony. 

Jw. Monika Lach 

Geografia 27.03.2020r.-03.04.2020r. Komunikacja z uczniami Ewa Żelisko 



- przyczyny migracji ludności w Europie, 

kraje imigracyjne i emigracyjne w Europie, 

skutki migracji w Europie. 

- krajobraz wielkomiejski największe miasta 

Europy i świata. 

 

wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę 
elektroniczną. 

Muzyka Muzyczny ping-pong – artykulacja. Skany, nagrania foniczne, 
fotografie, Librus, email. 

Emilia Mech 

Muzyka Fryderyk Chopin na emigracji. Poznanie 
ostatniego okresu życia i twórczości 
kompozytora. 

Skany, nagrania foniczne, 
fotografie, Librus, email. 

Emilia Mech 

Historia 1.Monarchia absolutna. 

-rządy absolutne Ludwika XIV 

-Francja potęgą gospodarczą  

i militarną  

2.Monarchia parlamentarna. 

-dyktatura Olivera Cromwella 

-ukształtowanie się monarchii 
parlamentarnej 

1. Ćwiczenia  sprawdzające 
2. Karta Pracy. 

Jolanta Rasińska 

Historia 1.Oświecenie w Europie. 

-ideologia oświecenia 

-wybitni myśliciele doby oświecenia 

-najważniejsze dokonania naukowe 

oświecenia  

2.Nowe potęgi europejskie. 

-narodziny potęgi Prus 

-monarchia austriackich Habsburgów 

-Cesarstwo Rosyjskie w XVIIIw. 

Ćwiczenia sprawdzające. 
Mini-projekt /dla chętnych/-
praca dodatkowa( do wyboru ): 
1.Temat:”Zabytek klasycyzmu w 
Polsce lub w Europie.” 
Wykonaj pracę na papierzeA3, 
opisującą dowolny  przykład 
zabytku klasycystycznego. 
2.Temat:”Wynalazki epoki  
oświecenia”. 
Wykonaj prezentację 
multimedialną lub pracę na 
papierzeA3  przedstawiającą 
informacje o najważniejszych 
wynalazkach epoki oświecenia. 
Karty pracy. 

Jolanta Rasińska 

Język angielski 
1 

25.03 -1.04.2020 r 
The Red Book –czytanka str 69. Przeczytaj 
czytankę i wybierz odpowiedz  w ćw. 8 str 69 
i 9 str 69. 
Ułóż zdania z następującymi słowami: rich, a 
library,a trap,an island, a person, careful, 
flippers, a boat. 
02.04 – 08.04.2020 r 
Czytanie ze zrozumieniem – My own tv 
channel str 70 , ex 1, 2., Extra Steps  str 70 
Film review- ćw 5 , 6, 7 str 71 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań , poleceń przez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
przesyłanie przez uczniów pracy 
w formie zdjęcia na pocztę 
elektroniczną 

Anna Kęczkowska Chikha 

Język angielski 
2 

25.03 -1.04.2020 r. 
1. Krzyżówka nr 1 (link) 
2. Powtarzamy słownictwo z „Let's eat” 
podręcznik str. 49, scenka „Zuzia and 
friends” podręcznik str. 50 
3. Określamy pisemnie i ustnie daty w jęz. 
angielskim, podręcznik str. 51 ćw. 5,6,7 
02.04 – 08.04.2020 r. 
1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – 
zastosowanie a/an, the, some, any – 
podręcznik str. 54, ćw. 2,3,4,5,6,7 (pisemnie 
tylko ćw. 6) 
2. Czytamy dialog „Invitations” podręcznik 
str. 53, czytamy ćw. 3 str. 53, ćw. ustne 6 

Komunikacja z uczniami i ich 
rodzicami, przesyłanie zadań i 
linków - poprzez Librusa. 
Sprawdzanie nabytej wiedzy 
przez kontrolę zadań 
przesłanych przez dzieci na 
Librusa, messengera lub maila 
(linki, zdjęcia). W miarę 
możliwości – prowadzenie lekcji 
online. *Brak dostępu 
większości dzieci do nagrań. 
Samodzielna bieżąca praca z 
ćwiczeniówką. 
 

Marta Gronek 



str. 53. Odpowiadamy na zaproszenie – ćw. 
5 str. 53 
3. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – 
c.d. Str. 54 – czytamy i wykonujemy ustnie 
 

Język angielski 
3 

25.03 -1.04.2020 r. 
The Red Book –czytanka str 69. Przeczytaj 
czytankę i wybierz odpowiedz  w ćw. 8 str 69 
i 9 str 69. 
Ułóż zdania z następującymi słowami: rich,a 
trap,an island, careful, a boat. 
02.04 – 08.04.2020 r. 
Czytanie ze zrozumieniem – My own tv 
channel str 70 , ex 1, 2. 
Film review- ćw 5 , 6, 7 str 71 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań , poleceń przez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
przesyłanie przez uczniów pracy 
w formie zdjęcia na pocztę 
elektroniczną 

Anna Kęczkowska Chikha 

Plastyka Architektura Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Plastyka Początek nowoczesnej architektury Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Technika Wymiarowanie rysunków technicznych Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Technika To umiem – podsumowanie rozdz. II Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Informatyka Zabawy z algorytmami 
 

Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań i dyskusja  
przy użyciu programów 
komputerowych, wyszukiwarki 
internetowej, komunikatorów 
internetowych i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Informatyka Algorytmiczne rozwiązywanie problemów Jw.  Paulina Mroczek 

Religia Notatka z tematów z podręcznika nr 47 i 48 E- mail Ks. Marek Karwacz 

W-F 25.03 – 01.04.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
 

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

Damian Tucin 

W-F 02.04 – 08.04. 2020r 
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

Jak sobie radzić ze stresem ? Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Godzina 
wychowawcza 

Wielkanocne obyczaje Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

 

Klasa 6b 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 25.03.2020r. 
Czy łatwo wzbudzić w ludziach zachwyt? 
26.03.2020r. 
Utrwalamy wiadomości o środkach 
poetyckich. 
27.03.2020r. 

komunikator, poczta 
elektroniczna, dziennik 
elektroniczny 

Danuta Turczyńska 



Gdzie mieści się wyobraźnia? 
30.03.2020r. 
Tajemnica kina (cz.I). 
31.03.2020r 
Tajemnica kina (cz.II). 
01.04.2020r. 
Jak napisać list elektroniczny? 

Język polski 02.04.2020r. 
Piszemy e-mail. 
03.04.2020r. 
Jak napisać list oficjalny? 
06.04.2020r. 
Jak Grecy oswajali świat? 
07.04.2020r. 
W krainie greckich mitów. 
08.04.2020r. 
Mitologia wokół nas. 

komunikator, poczta 
elektroniczna, dziennik 
elektroniczny 

Danuta Turczyńska 

Matematyka 25.03-01.04 
- upraszczanie wyrażeń algebraicznych 
-zapisywanie równań 

Dziennik elektroniczny librus. 
Grupa grupowa na messenger   

Beata Uszyńska 

Matematyka 02.04-09.04 
- liczba spełniające równanie 
- rozwiązywanie równań 

Dziennik elektroniczny librus. 
Grupa grupowa na messenger   

Beata Uszyńska 

Biologia 25.03 – 01.04.2020r 
- zapoznanie ze środowiskiem życia oraz 
przystosowaniami płazów do życia w wodzie 
i na lądzie. 
 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę 
elektroniczną. 

Monika Lach 

Biologia 02.04 – 08.04. 2020r 
- poznanie płazów żyjących w Polsce, ich 
znaczenie w przyrodzie oraz sposoby 
ochrony. 

Jw.  Monika Lach 

Geografia 30.03.2020r.-06.04.2020r. 
-przyczyny migracji ludności w Europie,  

kraje imigracyjne i emigracyjne w Europie,  

skutki migracji w Europie. 

- krajobraz wielkomiejski największe miasta 

Europy i świata. 

 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę 
elektroniczną. 

Ewa Żelisko 

Muzyka Warsztat muzyczny, utrwalenie wiadomości Skany, nagrania foniczne, 
fotografie, Librus, email. 

Emilia Mech 

Muzyka Fryderyk Chopin na emigracji. Poznanie 
ostatniego okresu życia i twórczości 
kompozytora. 

Skany, nagrania foniczne, 
fotografie, Librus, email. 

Emilia Mech 

Historia 1.Monarchia absolutna. 

-rządy absolutne Ludwika XIV 

-Francja potęgą gospodarczą  

i militarną  

2.Monarchia parlamentarna. 

-dyktatura Olivera Cromwella 

-ukształtowanie się monarchii 
parlamentarnej 

1.Ćwiczenia  sprawdzające  
2. Karta Pracy. 

Jolanta Rasińska 

Historia 1.Oświecenie w Europie. 

-ideologia oświecenia 

-wybitni myśliciele doby oświecenia 

-najważniejsze dokonania naukowe 

oświecenia  

Ćwiczenia sprawdzające. 
Mini-projekt /dla chętnych/-
praca dodatkowa( do wyboru ): 
1.Temat:”Zabytek klasycyzmu w 
Polsce lub w Europie.” 

Jolanta Rasińska 



2.Nowe potęgi europejskie. 

-narodziny potęgi Prus 

-monarchia austriackich Habsburgów 

-Cesarstwo Rosyjskie w XVIIIw. 

Wykonaj pracę na papierzeA3, 
opisującą dowolny  przykład 
zabytku klasycystycznego. 
2.Temat:”Wynalazki epoki  
oświecenia”. 
Wykonaj prezentację 
multimedialną lub pracę na 
papierzeA3  przedstawiającą 
informacje o najważniejszych 
wynalazkach epoki oświecenia. 
Karty pracy. 

Język angielski 
1 

25.03 -1.04.2020 r 
The Red Book –czytanka str 69. Przeczytaj 
czytankę i wybierz odpowiedz  w ćw. 8 str 69 
i 9 str 69. 
Ułóż zdania z następującymi słowami: rich, a 
library,a trap,an island, a person, careful, 
flippers, a boat. 
02.04 – 08.04.2020 r 
Czytanie ze zrozumieniem – My own tv 
channel str 70 , ex 1, 2., Extra Steps  str 70 
Film review- ćw 5 , 6, 7 str 71 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań , poleceń przez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
przesyłanie przez uczniów pracy 
w formie zdjęcia na pocztę 
elektroniczną 

Anna Kęczkowska Chikha 

Język angielski 
2 

25.03 -1.04.2020 r. 
1. Krzyżówka nr 1 (link) 
2. Powtarzamy słownictwo z „Let's eat” 
podręcznik str. 49, scenka „Zuzia and 
friends” podręcznik str. 50 
3. Określamy pisemnie i ustnie daty w jęz. 
angielskim, podręcznik str. 51 ćw. 5,6,7 
 
02.04 – 08.04.2020 r. 
1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – 
zastosowanie a/an, the, some, any – 
podręcznik str. 54, ćw. 2,3,4,5,6,7 (pisemnie 
tylko ćw. 6) 
2. Czytamy dialog „Invitations” podręcznik 
str. 53, czytamy ćw. 3 str. 53, ćw. ustne 6 
str. 53. Odpowiadamy na zaproszenie – ćw. 
5 str. 53 
3. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – 
c.d. Str. 54 – czytamy i wykonujemy ustnie 

Komunikacja z uczniami i ich 
rodzicami, przesyłanie zadań i 
linków - poprzez Librusa. 
Sprawdzanie nabytej wiedzy 
przez kontrolę zadań 
przesłanych przez dzieci na 
Librusa, messengera lub maila 
(linki, zdjęcia). W miarę 
możliwości – prowadzenie lekcji 
online. *Brak dostępu 
większości dzieci do nagrań. 
Samodzielna bieżąca praca z 
ćwiczeniówką. 
 

Marta Gronek 

Język angielski 
3 

25.03 -1.04.2020 r. 
The Red Book –czytanka str 69. Przeczytaj 
czytankę i wybierz odpowiedz  w ćw. 8 str 69 
i 9 str 69. 
Ułóż zdania z następującymi słowami: rich,a 
trap,an island, careful, a boat. 
02.04 – 08.04.2020 r. 
Czytanie ze zrozumieniem – My own tv 
channel str 70 , ex 1, 2. 
Film review- ćw 5 , 6, 7 str 71 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań , poleceń przez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
przesyłanie przez uczniów pracy 
w formie zdjęcia na pocztę 
elektroniczną 

Anna Kęczkowska Chikha 

Plastyka Architektura Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Plastyka Początek nowoczesnej architektury Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Technika Wymiarowanie rysunków technicznych Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Technika To umiem – podsumowanie rozdz. II Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Informatyka Zabawy z algorytmami 
 

Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań i dyskusja  
przy użyciu programów 
komputerowych, wyszukiwarki 
internetowej, komunikatorów 
internetowych i dziennika 

Paulina Mroczek 



elektronicznego Librus 

Informatyka Algorytmiczne rozwiązywanie problemów Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań i dyskusja   
przy użyciu programów 
komputerowych, wyszukiwarki 
internetowej, komunikatorów 
internetowych i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Religia Notatka z tematów z podręcznika nr 47 i 48 E- mail Ks. Marek Karwacz 

W-F 25.03 – 01.04.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń 
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 02.04 – 08.04. 2020r 
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
 

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

Mariusz Firszt 

Godzina 
wychowawcza 

02.04 – 08.04. 2020r 
Tradycje Świąt Wielkanocnych 

Komunikacja z uczniami poprzez 
dziennik elektroniczny oraz 
kontakt poprzez grupę na FB 

Mariusz Firszt 

 

Klasa 6c 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 1. Pisownia wyrazów z  
"ó, u, ż, rz, h, ch". 
2.Ćwiczenia w rozbiorze logicznym zdania. 
3-4. Dlaczego Nika to bohaterka niezwykła. 
Napisz opowiadanie z charakterystyką 
bohaterki, na podstawie powieści "Felix, Net i 
Nika". 

Sprawdzenie i ocena prac 
uczniów. Kontakt przez Librus, 
e-mail, Messenger 
 

Ewa Pulik 

Język polski 1.Zjawy i duchy w powieści  
''Felix, Net i Nika''-ich rola w wydarzeniach. 
2. Ćwiczenia w rozbiorze logicznym zdania- 
części zdania. 
3-4.Co najbardziej podoba mi się w powieści 
''Felix, Net i Nika''? 

Librus, Messenger, poczta e-
mail 

Ewa Pulik 

Matematyka Rozwiązywanie równań- zadania tekstowe Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań i dyskusja  
przy użyciu komunikatorów 
internetowych i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Matematyka - Wyrażenia algebraiczne i równania- 
powtórzenie 
 

Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań i dyskusja  
przy użyciu komunikatorów 
internetowych i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Biologia 25.03 – 01.04.2020r Komunikacja z uczniami, Monika Lach 



- zapoznanie ze znaczeniem ryb w przyrodzie i 
dla człowieka oraz sposobów ich ochrony. 
 

wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę 
elektroniczną. 

Biologia 02.04 – 08.04. 2020r 
- zapoznanie ze środowiskiem życia oraz 
przystosowaniami płazów do życia w wodzie i 
na lądzie. 
 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę 
elektroniczną. 

Monika Lach 

Geografia 30.03.2020r.-06.04.2020r. 
- przyczyny migracji ludności w Europie, kraje 

imigracyjne i emigracyjne w Europie, skutki 

migracji w Europie. 

- krajobraz wielkomiejski największe miasta 

Europy i świata. 

 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę 
elektroniczną. 

Ewa Żelisko 

Muzyka Warsztat muzyczny, utrwalenie wiadomości Skany, nagrania foniczne, 
fotografie, Librus, email. 

Emilia Mech 

Muzyka Fryderyk Chopin na emigracji. Poznanie 
ostatniego okresu życia i twórczości 
kompozytora. 

Skany, nagrania foniczne, 
fotografie, Librus, email. 

Emilia Mech 

Historia 1.Monarchia absolutna. 

-rządy absolutne Ludwika XIV 

-Francja potęgą gospodarczą  

i militarną  

2.Monarchia parlamentarna. 

-dyktatura Olivera Cromwella 

-ukształtowanie się monarchii parlamentarnej 

1.Ćwiczenia  sprawdzające  
2. Karta Pracy. 

Jolanta Rasińska 

Historia 1.Oświecenie w Europie. 

-ideologia oświecenia 

-wybitni myśliciele doby oświecenia 

-najważniejsze dokonania naukowe 

oświecenia  

2.Nowe potęgi europejskie. 

-narodziny potęgi Prus 

-monarchia austriackich Habsburgów 

-Cesarstwo Rosyjskie w XVIIIw. 

Ćwiczenia sprawdzające. 
Mini-projekt /dla chętnych/-
praca dodatkowa( do wyboru ): 
1.Temat:”Zabytek klasycyzmu w 
Polsce lub w Europie.” 
Wykonaj pracę na papierzeA3, 
opisującą dowolny  przykład 
zabytku klasycystycznego. 
2.Temat:”Wynalazki epoki  
oświecenia”. 
Wykonaj prezentację 
multimedialną lub pracę na 
papierzeA3  przedstawiającą 
informacje o najważniejszych 
wynalazkach epoki oświecenia. 
Karty pracy. 

Jolanta Rasińska 

Język 
angielski 1 

25.03 -1.04.2020 r 
The Red Book –czytanka str 69. Przeczytaj 
czytankę i wybierz odpowiedz  w ćw. 8 str 69 i 
9 str 69. 
Ułóż zdania z następującymi słowami: rich, a 
library,a trap,an island, a person, careful, 
flippers, a boat. 
02.04 – 08.04.2020 r 
Czytanie ze zrozumieniem – My own tv 
channel str 70 , ex 1, 2., Extra Steps  str 70 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań , poleceń przez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
przesyłanie przez uczniów pracy 
w formie zdjęcia na pocztę 
elektroniczną 

Anna Kęczkowska Chikha 



Film review- ćw 5 , 6, 7 str 71 

Język 
angielski 2 

25.03 -1.04.2020 r. 
1. Krzyżówka nr 1 (link) 
2. Powtarzamy słownictwo z „Let's eat” 
podręcznik str. 49, scenka „Zuzia and friends” 
podręcznik str. 50 
3. Określamy pisemnie i ustnie daty w jęz. 
angielskim, podręcznik str. 51 ćw. 5,6,7 
 
02.04 – 08.04.2020 r. 
1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – 
zastosowanie a/an, the, some, any – 
podręcznik str. 54, ćw. 2,3,4,5,6,7 (pisemnie 
tylko ćw. 6) 
2. Czytamy dialog „Invitations” podręcznik str. 
53, czytamy ćw. 3 str. 53, ćw. ustne 6 str. 53. 
Odpowiadamy na zaproszenie – ćw. 5 str. 53 
3. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – c.d. 
Str. 54 – czytamy i wykonujemy ustnie 

Komunikacja z uczniami i ich 
rodzicami, przesyłanie zadań i 
linków - poprzez Librusa. 
Sprawdzanie nabytej wiedzy 
przez kontrolę zadań 
przesłanych przez dzieci na 
Librusa, Messengera lub maila 
(linki, zdjęcia). W miarę 
możliwości – prowadzenie lekcji 
online. *Brak dostępu 
większości dzieci do nagrań. 
Samodzielna bieżąca praca z 
ćwiczeniówką. 
 

Marta Gronek 

Język 
angielski 3 

25.03 -1.04.2020 r. 
The Red Book –czytanka str 69. Przeczytaj 
czytankę i wybierz odpowiedz  w ćw. 8 str 69 i 
9 str 69. 
Ułóż zdania z następującymi słowami: rich,a 
trap,an island, careful, a boat. 
02.04 – 08.04.2020 r. 
Czytanie ze zrozumieniem – My own tv 
channel str 70 , ex 1, 2. 
Film review- ćw 5 , 6, 7 str 71 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań , poleceń przez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
przesyłanie przez uczniów pracy 
w formie zdjęcia na pocztę 
elektroniczną 

Anna Kęczkowska Chikha 

Plastyka Architektura Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Plastyka Początek nowoczesnej architektury Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Technika Wymiarowanie rysunków technicznych Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Technika To umiem – podsumowanie rozdz. II Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Informatyka Zabawy z algorytmami 
 

Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań i dyskusja   
przy użyciu programów 
komputerowych, wyszukiwarki 
internetowej, komunikatorów 
internetowych i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Informatyka Algorytmiczne rozwiązywanie problemów Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań i dyskusja   
przy użyciu programów 
komputerowych, wyszukiwarki 
internetowej, komunikatorów 
internetowych i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Religia 27.03.2020r.-03.04.2020r. 

-ukazanie jedności ludzi w Kościele, 

przedstawienie prawdy o pielgrzymującym 

Kościele, 

- przedstawienie przykazań kościelnych 

odnoszących się do świętowania dnia 

Pańskiego. 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę 
elektroniczną. 

Ewa Żelisko 

W-F 25.03 – 01.04.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 

Mariusz Firszt 



wykonanej pracy (w formie 
filmów oraz wyników prób 
sprawności fizycznej ) na pocztę 
elektroniczną. 

W-F 02.04 – 08.04. 2020r 
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
- zapoznanie z rodzajami                                    i 
charakterystyką tkanek roślinnych. 

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

Mariusz Firszt 

Godzina 
wychowawcza 

Jak radzić sobie ze stresem? 
Wypadki drogowe z udziałem nieletnich. Jak 
ich uniknąć? 

 Jolanta Rasińska 

 

 

Klasa 7a 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski Przecinek w zdaniu złożonym 
Realizm i fantastyka 
Ballada 
Romantyczna ballada 

Wiadomości i prace domowe 
uczeń wysyła na stronę Librus- 
konto nauczyciela/albo e-mail 
nauczyciela 
Poza standardową pracą klasową, 
wchodzą w grę różne inne formy 
podsumowania zdobytych 
umiejętności: projekty, 
prezentacje, opracowania. 
Przekazywanie nowych zadań, 
wysyłanie kart pracy  przez moduł 
zadań domowych. Moduł zadania 
domowe, może być 
wykorzystywany również do 
projektów, umożliwia m.in. 
nadsyłanie przez uczniów prac. 
Nauczyciel  takie prace może 
oceniać, a także zwracać w 
wygodny sposób uczniom do 
poprawy i ponownego 
nadesłania. 
Wiadomości i prace domowe 
uczeń wysyła na stronę Librus- 
konto nauczyciela/albo e-mail 
nauczyciela 

Justyna Wasiak 

Język polski Omówienie lektury obowiązkowej- Stepy 
akermańskie 
sonet, liryka 
Narracja, nastrój grozy, archaizm 
Omówienie wiersza- Prośba o skrzydła L. 
Staffa 
Streszczenie historii Dusiołka 

Jw. Justyna Wasiak 

Matematyka 25.03 – Temat: Procenty w zadaniach 
tekstowych ( po zapoznaniu się z tematem 
w podręczniku oraz przesłanymi przez 
nauczyciela materiałami uczniowie 
wykonują  zadnia 1,2,3,4,5/206 podręcznik) 
30.03 – Temat: Stężenia procentowe  
(uczniowie korzystając z podanych przez 
nauczyciela materiałów oraz wskazówek 

Zdjęcia wykonanych zadań 
uczniowie przesyłają korzystając z 
dziennika elektronicznego lub 
maila, rozwiązują testy i quizy 
online, konsultacje pomiędzy  
nauczycielem a uczniem za 
pomocą narzędzi TIK 

Małgorzata Gawryś 



wykonują zadnia  10 ,11, 2  ze strony 207 
oraz 45/218 w podręczniku) 
31.03  - Temat: Przekształcanie wzorów (po 
zapoznaniu się z tematem w podręczniku 
oraz przesłanymi przez nauczyciela 
materiałami uczniowie wykonują  zadnia 
1,2,3,5,7/podręcznik str. 210 i 163) 
1.04 – Temat: Przekształcanie wzorów – 
ćwiczenia (uczniowie wykonują ćwiczenia 
wskazane przez nauczyciela) 

Matematyka 2.04 – Temat: Powtórzenie wiadomości z 
równań (uczniowie wykonują zadania 
powtórzeniowe  ze 212 i 213 w podręczniku) 
6.04  - Temat: Sprawdź swoją wiedzę  - 
równania (uczniowie rozwiązują 
przygotowany przez nauczyciela test 
sprawdzający poziom opanowania materiału 
z zapisywania i rozwiązywania równań) 
7.04 – Temat : Potęga o wykładniku 
naturalnym  - wprowadzenie (po zapoznaniu 
się z tematem w podręczniku oraz 
przesłanymi przez nauczyciela materiałami 
uczniowie wykonują  zadnia 1,2,3,4,5/221 i 
222 podręcznik) 
8.04 – Potęga o wykładniku naturalnym - 
zadania (uczniowie korzystając ze 
wskazówek nauczyciela wykonują zadania 9, 
11, 13, 14, 16/222,223,224  w podręczniku) 

Zdjęcia wykonanych zadań 
uczniowie przesyłają korzystając z 
dziennika elektronicznego lub 
maila, rozwiązują testy i quizy 
online, konsultacje pomiędzy  
nauczycielem a uczniem za 
pomocą narzędzi TIK 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 25.03 – 01.04.2020r 
- zapoznanie z budową i funkcjami układu 
oddechowego; 
- zapoznanie z mechanizmem wymiany 
gazowej. 
 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń poprzez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę elektroniczną. 

Monika Lach 

Biologia 02.04 – 08.04. 2020r 
- zapoznanie z przebiegiem procesu 
oddychania komórkowego; 
- poznanie chorób układu oddechowego i 
metod ich zapobiegania. 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń poprzez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę elektroniczną. 

Monika Lach 

Geografia 30.03.2020r.-06.04.2020r. 
- podział źródeł energii 

struktura produkcji energii elektrycznej. 

-przemysł jako sektor gospodarki i jego rola 

w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju,  

Restrukturyzacja polskiego przemysłu. 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń poprzez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę elektroniczną. 

Ewa Żelisko 

Geografia 25.03.2020r.-02.04.2020r. 
-największe porty morskie w Polsce, 
przemysł stoczniowy w Polsce, sytuacja 
polskiego rybołówstwa. 
- terminy: hodowla, pogłowie, główne 
zwierzęta gospodarskie w Polsce, produkcja 
zwierzęca w Polsce na tle innych krajów 
Europy. 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń poprzez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę elektroniczną. 

Ewa Żelisko 

Chemia (25.03.2020) 
Woda - właściwości i rola w przyrodzie 
-zawartość wody w organizmach żywych 
- główne źródła zanieczyszczeń wód 
- jak racjonalnie gospodarować wodą 

Librus, zadania z podręcznika, 
notatki z lekcji w postaci zdjęcia 
wysłane na e-mila 

Bogumiła Włodarek 



(31.03.2020) 
Woda jako rozpuszczalnik: 
- co to jest emulsja plus przykłady 
- jak zbudowana jest cząsteczka wody 
- od czego zależy szybkość rozpuszczanie się 
substancji w wodzie 

Chemia (02.04.2020) 
Rodzaje roztworów: 
- co to jest roztwór 
- różnice między roztworami: 
rozcieńczonym, stężonym, nasyconym i 
nienasyconym 
- przykłady substancji tworzących z wodą 
roztwory właściwe 
zawiesiny, koloid 
(07.04.2020) 
Rozpuszczalność substancji w wodzie: 
-  pojęcie: rozpuszczalność substancji 
- korzystanie z wykresów rozpuszczalności 
różnych substancji  plus obliczenia na 
podstawie wykresu 

Librus, zadania z podręcznika, 
notatki z lekcji w postaci zdjęcia 
wysłane na e-mila 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka Pierwsza zasada dynamiki Newtona. 
Bezwładność ciał 

Wysłanie zagadnień do pracy 
samodzielnej i zadań testowych 
do rozwiązania przez Librus, 
spotkanie online na aplikacji 
ZOOM 

Marta Wytrykus 

Fizyka Druga zasada dynamiki Newtona. Swobodny 
spadek 

Wysłanie zagadnień do pracy 
samodzielnej i zadań testowych 
do rozwiązania przez Librus, 
spotkanie online na aplikacji 
ZOOM 

Marta Wytrykus 

Muzyka Z dziejów muzyki - Klasycyzm Skany, nagrania foniczne, 
fotografie, Librus, email. 

Emilia Mech 

Muzyka Balet i taniec klasyczny. Skany, nagrania foniczne, 
fotografie, Librus, email. 

Emilia Mech 

Historia Na frontach I wojny światowej 
I wojna światowa na ziemiach polskich 

Wiadomości i prace domowe 
uczeń wysyła na stronę Librus- 
konto nauczyciela/albo e-mail 
nauczyciela 

Justyna Wasiak 

Historia Rewolucje w Rosji 
Sprawa polska w czasie I wojny światowej 

Wiadomości i prace domowe 
uczeń wysyła na stronę Librus- 
konto nauczyciela/albo e-mail 
nauczyciela 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 31.03.2020 
Mein Haustier./Moje zwierzę domowe. - 
Opowiadanie o zwierzętach domowych. 
01.04.2020 
Der Papagei spricht!/Ta papuga mówi! - 
Udzielanie informacji na temat zwierząt 
domowych. 
07.04.2020 
Meine Freunde./Moi przyjaciele. - 
Opisywanie wyglądu zewnętrznego. 
08.04.2020 
Unsere Klasse./Nasza klasa. - Opowiadanie o 
swojej klasie 

Lista imienna z nazwiskami 
uczniów, którzy dostarczą 
screeny, pliki, zdjęcia ćwiczeń 
przesyłane poprzez Librusa lub na 
adres e-mailowy: 
niemiecki.zagosciniec@gmail.com 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 

Język angielski 
1 

25.03 -1.04.2020 r. 
1. Krzyżówka nr 0-1 (link) 
2. Tekst „The human brain” podręcznik str. 
58, ćw. 1, 5 str.59 
02.04 – 08.04.2020 r. 
1. „Survival game” - czytamy, notujemy 

Komunikacja z uczniami i ich 
rodzicami, przesyłanie zadań i 
linków - poprzez Librusa. 
Sprawdzanie nabytej wiedzy 
przez kontrolę zadań przesłanych 
przez dzieci na Librusa, 

Marta Gronek 



nowe słowa. Key phrases – podręcznik str. 
68/69 
2. Tekst „Jungle challenge” - czytamy, 
notujemy i tłumaczymy nowe 
słowa/wyrażenia 
3. I okres warunkowy – ćw. str. 71 

Messengera lub maila (linki, 
zdjęcia). W miarę możliwości – 
prowadzenie lekcji online. *Brak 
dostępu większości dzieci do 
nagrań. Samodzielna bieżąca 
praca z ćwiczeniówką. 

Język angielski 
2 

25.03 -1.04.2020 r 
Language Focus – czasownik can i could dla 
wyrażania umiejętności i zezwolenia. Str 61, 
ćw 1, 2. 3, 4.8 
02.04 – 08.04.2020 r 
Making and responding to suggestions, ex 
1and 2 p 62, napisanie dialogu wg ćw 5 str 
62 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań , poleceń przez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
przesyłanie przez uczniów pracy 
w formie zdjęcia na pocztę 
elektroniczną 

Anna Kęczkowska Chikha 

Plastyka Nowe media w sztuce – tematy, narzędzia, 
twórcy 

Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Plastyka Nowe media w sztuce – praca własna 
uczniów 

Librus, mail, Messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Informatyka Opracowywanie tekstu 
 

Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań i dyskusja   przy 
użyciu programów 
komputerowych, wyszukiwarki 
internetowej, komunikatorów 
internetowych i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Informatyka Dostosowywanie formy tekstu do jego 
przeznaczenia 

Jw.  Paulina Mroczek 

Religia Notatka z podręcznika, ze str.286-288 E- mail Ks. Marek Karwacz 

W-F dziewczęta 25.03 – 01.04.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
 
02.04 – 08.04. 2020r 
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń 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 25.03 – 01.04.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
 
02.04 – 08.04. 2020r 
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

Higiena pracy- komputer praca zdalna 
ucznia 

Notatka w zeszycie do 
korespondencji- e-mail do 
nauczyciela 

Justyna Wasiak 

Godzina 
wychowawcza 

Radzę sobie ze stresem- metody 
relaksacyjne 

Notatka w zeszycie do 
korespondencji- e-mail do 
nauczyciela 

Justyna Wasiak 

 

Klasa 7b 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 25.03.2020r. 
Juliusz Słowacki wielkim poetą był... 
26.03.2020r. 
Balladyna jako dramat romantyczny. 

komunikator, poczta 
elektroniczna, dziennik 
elektroniczny 

Danuta Turczyńska 



27.03.2020r. 
Fatalna siła miłości. 
30.03.2020r 
Fantastyka, ironia     i tragizm w dramacie 
Słowackiego 
31.03.2020r. 
Rywalizacja, która prowadzi do zbrodni. 
01.04.2020r. 
Dramat o władzy, winie i karze. 

Język polski 02.04.2020r. 
Dramat o władzy, winie i karze. 
03.04.2020r. 
Jacy jesteśmy? 
06.04.2020r. 
Świat poprawiać     - zuchwałe rzemiosło 
07.04.2020r. 
Mądrość ukryta  w bajkach. 
08.04.2020r. 
Mądrość ukryta  w bajkach. 

komunikator, poczta 
elektroniczna, dziennik 
elektroniczny 

Danuta Turczyńska 

Matematyka 25.03 – Temat: Procenty w zadaniach 
tekstowych ( po zapoznaniu się z tematem 
w podręczniku oraz przesłanymi przez 
nauczyciela materiałami uczniowie 
wykonują  zadnia 1,2,3,4,5/206 podręcznik) 
30.03 – Temat: Stężenia procentowe  
(uczniowie korzystając z podanych przez 
nauczyciela materiałów oraz wskazówek 
wykonują zadnia  10 ,11, 2  ze strony 207 
oraz 45/218 w podręczniku) 
31.03  - Temat: Przekształcanie wzorów (po 
zapoznaniu się z tematem w podręczniku 
oraz przesłanymi przez nauczyciela 
materiałami uczniowie wykonują  zadnia 
1,2,3,5,7/podręcznik str. 210 i 163) 
1.04 – Temat: Przekształcanie wzorów – 
ćwiczenia (uczniowie wykonują ćwiczenia 
wskazane przez nauczyciela) 

Zdjęcia wykonanych zadań 
uczniowie przesyłają korzystając z 
dziennika elektronicznego lub 
maila, rozwiązują testy i quizy 
online, konsultacje pomiędzy  
nauczycielem a uczniem za 
pomocą narzędzi TIK 

Małgorzata Gawryś 

Matematyka 2.04 – Temat: Powtórzenie wiadomości z 
równań (uczniowie wykonują zadania 
powtórzeniowe  ze 212 i 213 w podręczniku) 
6.04  - Temat: Sprawdź swoją wiedzę  - 
równania (uczniowie rozwiązują 
przygotowany przez nauczyciela test 
sprawdzający poziom opanowania materiału 
z zapisywania i rozwiązywania równań) 
7.04 – Temat : Potęga o wykładniku 
naturalnym  - wprowadzenie (po zapoznaniu 
się z tematem w podręczniku oraz 
przesłanymi przez nauczyciela materiałami 
uczniowie wykonują  zadnia 1,2,3,4,5/221 i 
222 podręcznik) 
8.04 – Potęga o wykładniku naturalnym - 
zadania (uczniowie korzystając ze 
wskazówek nauczyciela wykonują zadania 9, 
11, 13, 14, 16/222,223,224  w podręczniku) 

Zdjęcia wykonanych zadań 
uczniowie przesyłają korzystając z 
dziennika elektronicznego lub 
maila, rozwiązują testy i quizy 
online, konsultacje pomiędzy  
nauczycielem a uczniem za 
pomocą narzędzi TIK 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 25.03 – 01.04.2020r 
- zapoznanie z mechanizmem wymiany 
gazowej. 
 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń poprzez 
dziennik elektroniczny oraz 
aplikację Discord. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy (w 
formie zdjęcia) na pocztę 

Monika Lach 



Biologia 02.04 – 08.04. 2020r 
- zapoznanie z przebiegiem procesu 
oddychania komórkowego; 
- poznanie chorób układu oddechowego i 
metod ich zapobiegania. 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń poprzez 
dziennik elektroniczny oraz 
aplikację Discord. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy (w 
formie zdjęcia) na pocztę 
elektroniczną. 

Monika Lach 

Geografia 30.03.2020r.-06.04.2020r. 
-podział źródeł energii 
struktura produkcji energii elektrycznej wg. 
rodzajów elektrowni w Polsce, typy 
elektrowni w Polsce, rozmieszczenie 
elektrowni w Polsce, odnawialne źródła 
energii(OZE). 
-przemysł jako sektor gospodarki i jego rola 
w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju, 
przyczyny zmian w strukturze przemysłu 
Polski, 
Restrukturyzacja polskiego przemysłu. 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń poprzez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę elektroniczną. 

Ewa Żelisko 

Geografia 27.03.2020r.-03.04.2020r. 
- największe porty morskie w Polsce, 
przemysł stoczniowy w Polsce, sytuacja 
polskiego rybołówstwa. 
- terminy: hodowla, pogłowie, główne 
zwierzęta gospodarskie w Polsce, produkcja 
zwierzęca w Polsce na tle innych krajów 
Europy. 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń poprzez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę elektroniczną. 

Ewa Żelisko 

Chemia (26.03.2020) 
Woda - właściwości i rola w przyrodzie 
-zawartość wody w organizmach żywych 
- główne źródła zanieczyszczeń wód 
- jak racjonalnie gospodarować wodą 
(31.03.2020) 
Woda jako rozpuszczalnik: 
- co to jest emulsja plus przykłady 
- jak zbudowana jest cząsteczka wody 
- od czego zależy szybkość rozpuszczanie się 
substancji w wodzie 

Librus, zadania z podręcznika, 
notatki z lekcji w postaci zdjęcia 
wysłane na e-mila 

Bogumiła Włodarek 

Chemia 02.04.2020) 
Rodzaje roztworów: 
- co to jest roztwór 
- różnice między roztworami: 
rozcieńczonym, stężonym, nasyconym i 
nienasyconym 
- przykłady substancji tworzących z wodą 
roztwory właściwe 
zawiesiny, koloid 
(07.04.2020) 
Rozpuszczalność substancji w wodzie: 
-  pojęcie: rozpuszczalność substancji 
- korzystanie z wykresów rozpuszczalności 
różnych substancji  plus obliczenia na 
podstawie wykresu 

Librus, zadania z podręcznika, 
notatki z lekcji w postaci zdjęcia 
wysłane na e-mila 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka Pierwsza zasada dynamiki Newtona. 
Bezwładność ciał 

Wysłanie zagadnień do pracy 
samodzielnej i zadań testowych 
do rozwiązania przez Librus, 
spotkanie online na aplikacji 
ZOOM 

Marta Wytrykus 

Fizyka Druga zasada dynamiki Newtona. Swobodny 
spadek 

Wysłanie zagadnień do pracy 
samodzielnej i zadań testowych 
do rozwiązania przez Librus, 

Marta Wytrykus 



spotkanie online na aplikacji 
ZOOM 

Muzyka Z dziejów muzyki - Klasycyzm. Skany, nagrania foniczne, 
fotografie, Librus, email. 

Emilia Mech 

Muzyka Balet i taniec klasyczny. Skany, nagrania foniczne, 
fotografie, Librus, email. 

Emilia Mech 

Historia 1.Świat na drodze ku wojnie. 
-rola nowych mocarstw /Stany Zjednoczone, 
Niemcy, Japonia/w zmianie układu sił na 
świecie 
-wojna rosyjsko-japońska i jej znaczenie 
-wyścig zbrojeń –nowe rozwiązania 
techniczne 
-narastanie konfliktów  między 
mocarstwami europejskimi 
-powstanie trójprzymierza 
 i trójporozumienia  
-wojny bałkańskie i ich skutki 
2.Na frontach I wojny światowej. 
-rola zamachu w Sarajewie dla losów Europy 
-działania na froncie zachodnim/bitwy nad 
Marną, nad Sommą, 
 o Verdun  
-działania wojenne na morzach i ich 
znaczenie 
-okoliczności przystąpienia Stanów 
Zjednoczonych do wojny 
-zakończenie działań wojennych- traktat 
brzeski, rozejm w Compiegne 

1.Karty pracy. 
Mini-projekt /dla chętnych/- 
praca dodatkowa: 
Temat: „Nowe rozwiązania 
techniczne w służbie armii- 
wyścig zbrojeń w I wojnie 
światowej.” 
Prezentacja multimedialna. 
2.Ćwiczenia sprawdzające. 

Jolanta Rasińska 

Historia 1.I wojna światowa na ziemiach polskich. 
-postawy Polaków w sytuacji nadchodzącej 
wojny 
-przebieg walk na froncie wschodnim 
-działania I Kompanii Kadrowej i Legionów 
Polskich 
-działalność polskich formacji zbrojnych  u 
boku Rosji 
-powstanie Błękitnej Armii 
2.Rewolucje  w Rosji. 
-przyczyny , przebieg i skutki rewolucji 
lutowej w Rosji 
-konflikt wewnętrzny w okresie dwuwładzy 
-rewolucja październikowa 
 i jej skutki 
-wojna domowa i interwencja sił ententy 

1. Odpowiedzi pisemne na 
pytania do tematu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Karta pracy. 

Jolanta Rasińska 

Język niemiecki 31.03.2020 
Mein Haustier./Moje zwierzę domowe. - 
Opowiadanie o zwierzętach domowych. 
01.04.2020 
Der Papagei spricht!/Ta papuga mówi! - 
Udzielanie informacji na temat zwierząt 
domowych. 
07.04.2020 
Meine Freunde./Moi przyjaciele. - 
Opisywanie wyglądu zewnętrznego. 
08.04.2020 
Unsere Klasse./Nasza klasa. - Opowiadanie o 
swojej klasie 

Lista imienna z nazwiskami 
uczniów, którzy dostarczą 
screeny, pliki, zdjęcia ćwiczeń 
przesyłane poprzez Librusa lub na 
adres e-mailowy: 
niemiecki.zagosciniec@gmail.com 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 

Język angielski 
1 

25.03 -1.04.2020 r. 
1. Krzyżówka nr 0-1 (link) 
2. Tekst „The human brain” podręcznik str. 
58, ćw. 1, 5 str.59 
 

Komunikacja z uczniami i ich 
rodzicami, przesyłanie zadań i 
linków - poprzez Librusa. 
Sprawdzanie nabytej wiedzy 
przez kontrolę zadań przesłanych 

Marta Gronek 



02.04 – 08.04.2020 r. 
1. „Survival game” - czytamy, notujemy 
nowe słowa. Key phrases – podręcznik str. 
68/69 
2. Tekst „Jungle challenge” - czytamy, 
notujemy i tłumaczymy nowe 
słowa/wyrażenia 
3. I okres warunkowy – ćw. str. 71 

przez dzieci na Librusa, 
messengera lub maila (linki, 
zdjęcia). W miarę możliwości – 
prowadzenie lekcji online. *Brak 
dostępu większości dzieci do 
nagrań. Samodzielna bieżąca 
praca z ćwiczeniówką. 
 

Język angielski 
2 

25.03 -1.04.2020 r 
Language Focus – czasownik can i could dla 
wyrażania umiejętności i zezwolenia. Str 61, 
ćw 1, 2. 3, 4.8 
02.04 – 08.04.2020 r 
Making and responding to suggestions, ex 
1and 2 p 62, napisanie dialogu wg ćw 5 str 
62 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań , poleceń przez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
przesyłanie przez uczniów pracy 
w formie zdjęcia na pocztę 
elektroniczną 

Anna Kęczkowska Chikha 

Plastyka Nowe media w sztuce – tematy, narzędzia, 
twórcy 

Librus, mail, messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Plastyka Nowe media w sztuce – praca własna 
uczniów 

Librus, mail, messenger, sms Sylwia Łaskowska 

Informatyka Opracowywanie tekstu 
 

Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań i dyskusja  przy 
użyciu programów 
komputerowych, wyszukiwarki 
internetowej, komunikatorów 
internetowych i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Informatyka Dostosowywanie formy tekstu do jego 
przeznaczenia 

Jw.  Paulina Mroczek 

Religia Zapoznanie z biblijnymi i pozabiblijnymi 
dokumentami potwierdzającymi 
historyczność Jezusa 
Rozwijanie umiejętności odczytywania 
Ewangelii jako ksiąg wiary, spisanych z myślą 
o wszystkich  uczniach Chrystusa w trosce o 
ich zbawienie 

Dziennik elektroniczny, 
Messenger , mailowo 
 

Elżbieta Królak 

Religia Rozwijanie umiejętności odczytywania 
Błogosławieństw wobec zagrożeń 
dzisiejszego świata 
Ukazanie postawy szacunku wobec Jezusa i 
drugiego człowieka i ukazanie sposobów 
wyrażania 

Dziennik elektroniczny, 
Messenger , mailowo 
 

Elżbieta Królak 

W-F dziewczęta 25.03 – 01.04.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
02.04 – 08.04. 2020r 
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń 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 25.03 – 01.04.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
 
02.04 – 08.04. 2020r 
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  

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

Damian Tucin 

Godzina 25.03 – 01.04.2020r Komunikacja z uczniami poprzez Monika Lach 



wychowawcza - Rodzina i ja – konflikt pokoleń. 
 

dziennik elektroniczny oraz 
aplikację Discord. 

Godzina 
wychowawcza 

02.04 – 08.04. 2020r 
- Tradycje Świąt Wielkiej Nocy. 

Komunikacja z uczniami poprzez 
dziennik elektroniczny oraz 
aplikację Discord. 

Monika Lach 

 

Klasa 8a 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 1-2.  Na czym polegała metamorfoza Marka 
Wienicjusza? 
3-4. Świat chrześcijan w konfrontacji ze 
światem pogańskim. 
5. Powtórzenie wiadomości z działu składnia. 

Sprawdzenie i ocena prac 
uczniów. Kontakt przez Librusa, 
e-mail, Messenger 

Ewa Pulik 

Język polski 1-2. Przypomnienie i utrwalenie 
najważniejszych zagadnień z nauki o języku. 
3-4.Problematyka ''Pana Tadeusza''. 
Powtórzenie. 
5. Środki stylistyczne-powtórzenie. 
6. Gatunki literackie-powtorzenie. 

Librus, Messenger, poczta e-mail Ewa Pulik 

Matematyka Symetria względem prostej  Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań i dyskusja  przy 
użyciu komunikatorów 
internetowych i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Matematyka Oś symetrii figury Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań i dyskusja  przy 
użyciu komunikatorów 
internetowych i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Biologia 25.03 – 01.04.2020r 
- zapoznanie z organizmami pasożytniczymi, 
ich przystosowaniami i znaczeniem. 
 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń poprzez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę elektroniczną. 

Monika Lach 

Biologia 02.04 – 08.04. 2020r 
- poznanie i charakterystyka 
nieantagonistycznych zależności między 
gatunkami. 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń poprzez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę elektroniczną. 

Monika Lach 

Geografia 31.03.2020r.-07.04.2020r. 
-położenie i cechy środowiska przyrodniczego 

Amazonii, cechy klimatu Amazonii. 

-przyczyny zróżnicowania rasowego 

i etnicznego Ameryki . 

 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń poprzez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę elektroniczną. 

Ewa Żelisko 

Chemia (26.03.2020) 
Estry: 
- pojęcia: estry, grupa estrowa.  
- wyjaśnienie mechanizmu reakcji estryfikacji, 
nazwy oraz wzory strukturalne, 
półstrukturalne i sumaryczne  estrów.  
-   właściwości i zastosowania estrów 
(31.03.2020) 

Librus, zadania z podręcznika w 
postaci zdjęcia wysłane na e-mila 

Bogumiła Włodarek 



Aminokwasy: 
- pojęcia: aminokwasy, grupa aminowa, 
wiązanie peptydowe, peptydy.  
- budowa i właściwości aminokwasów na 
przykładzie kwasu amino-octowego (glicyny).  
- Zapisywanie równania reakcji kondensacji 
dwóch cząsteczek aminokwasów. 

Chemia (02.042020) 
Podsumowanie wiadomości z pochodnych 
węglowodorów czyli kwasy karboksylowe, 
estry, aminokwasy 
(07.04.2020) 
Karta pracy z kwasów karboksylowych, 
estrów, aminokwasów 

Librus, zadania z podręcznika w 
postaci zdjęcia wysłane na e-mila 
Librus, karta pracy odesłana na e-
mila 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 26.03 – Temat: Wysokość i głośność  dźwięku 
(uczniowie zapoznają się z tematem w 
podręczniku od strony 183 do str. 187 do 
podtytułu Infradźwięki i ultradźwięki, 
wykonują zadania 1 i 3 str. 191, chętni 
uczniowie wykonują doświadczenie 44 i 
przesyłają zdjęcia i wnioski nauczycielowi) 
31.03 – Temat: Infradźwięki i ultradźwięki. 
Poziom natężenia dźwięku. (uczniowie 
zapoznają się z tematem w podręczniku od 
strony 187 do190, w zeszycie zapisują 
odpowiedzi na następujące pytania: Jakie jest 
zastosowanie ultradźwięków? następnie 
wykonują zadnia 2, 4, 5/191 i 192 ) 
2.04 – Temat: Fale elektromagnetyczne 
(uczniowie zapoznają się z materiałami 
przesłanymi przez nauczyciela oraz z tematem 
w podręczniku, następnie pisemnie 
odpowiadają na pytanie : 1. Jak powstają fale 
elektromagnetyczne? 2. Jakie są rodzaje fale 
elektromagnetycznych? 3. Ile wynosi 
prędkość fal elektromagnetycznych w 
próżni?4. Podaj kilka zastosowań fal 
elektromagnetycznych? 5. Co to jest widmo 
fal elektromagnetycznych? 
7.04 – Temat: Fale elektromagnetyczne  - 
zadania (uczniowie korzystając ze wskazówek 
nauczyciela wykonują zadania z podręcznika 
od 1 do 6/200 i 201) 

Zdjęcia wykonanych zadań 
uczniowie przesyłają korzystając z 
dziennika elektronicznego lub 
maila, rozwiązują testy i quizy 
online, konsultacje pomiędzy  
nauczycielem a uczniem za 
pomocą narzędzi TIK 

Małgorzata Gawryś 

Historia 1.Początki władzy komunistów w Polsce. 

-stosunek ludności do władz komunistycznych 

-sposoby przejmowania władzy przez 

komunistów 

2.Opór społeczny wobec komunizmu. 

-komunistyczny aparat terroru 

-działalność podziemia antykomunistycznego 

w powojennej Polsce 

-sposoby likwidacji antykomunistycznego 

ruchu oporu 

1.Karty pracy. 
2.Ćwiczenia sprawdzające. 

Jolanta Rasińska 

Historia 1.Powojenna odbudowa. 

-zniszczenia wojenne w Polsce 

-przebieg odbudowy Kraju 

2.Polska w czasach stalinizmu. 

-okoliczności powstania PZPR 

-przemiany gospodarcze  

i społeczne w  Polsce 

1.Karty odpowiedzi. 
2.Ćwiczenia sprawdzające. 

Jolanta Rasińska 



 

Język 
niemiecki 

31.03.2020 
Ich habe Bauchschmerzen. Boli mnie brzuch 
01.04.2020 
Beim Arzt. U lekarza 
07.04.2020 
In der Apotheke. W aptece. 
08.04.2020 
In der Apotheke. W aptece. Ćwiczenia 
leksykalne 

Lista imienna z nazwiskami 
uczniów, którzy dostarczą 
screeny, pliki, zdjęcia ćwiczeń 
przesyłane poprzez Librusa lub na 
adres e-mailowy: 
niemiecki.zagosciniec@gmail.com 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 

Język 
angielski 1 

25.03 -1.04.2020 r. 
1. Krzyżówka rozdz. 11 (powtórzenie 
słownictwa) 
02.04 – 08.04.2020 r. 
1. Czasy przeszłe – Simple Past, Past Cont., 
Past Perfect, Past Perfect Cont. - linki z 
zadaniami 
2. Czasy przyszłe – Future Simple, Future 
Cont., Future in the Past, Future in the Past 
Perfect – linki z zadaniami 
3. II okres warunkowy – linki z zadaniami 
 

Komunikacja z uczniami i ich 
rodzicami, przesyłanie zadań i 
linków - poprzez Librusa. 
Sprawdzanie nabytej wiedzy 
przez kontrolę zadań przesłanych 
przez dzieci na Librusa, 
messengera lub maila (linki, 
zdjęcia). W miarę możliwości – 
prowadzenie lekcji online. *Brak 
dostępu większości dzieci do 
nagrań. Samodzielna bieżąca 
praca z ćwiczeniówką. 

Marta Gronek 

Język 
angielski 2 

25.03 -1.04.2020 r 
Rozdział 8 str. 82 zad 3,  str .82, zad 4 str 83, 
zad 5, 6 str 83. 
Odpowiedz na pytania dotyczące zdjęć zad 7 
str. 83. 
Przypomnienie  zasady stopniowania 
przymiotników i porównań przymiotnikowych 
na platformie engly.pl, ang.pl 
02.04 – 08.04.2020 r 
Rozumienie tekstów pisanych – ex.2, 3,str . 86 
Ex5,6,7 str 87 
Mail ex 6 str 89 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań , poleceń przez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
przesyłanie przez uczniów pracy 
w formie zdjęcia na pocztę 
elektroniczną 

Anna Kęczkowska Chikha 

Informatyka Tworzenie prezentacji multimedialnej Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań i dyskusja  przy 
użyciu programów 
komputerowych, wyszukiwarki 
internetowej, komunikatorów 
internetowych i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Informatyka Przygotowanie prezentacji w postaci albumu 
fotograficznego 

Jw.  Paulina Mroczek 

WOS 25.03. 2020, 27.03. 2020 
Władza ustawodawcza – 1.Sejm i senat.  
2. Droga ustawy 

1. grupa na Messengerze ; 
2. przesyłanie materiałów  
i odbiór prac uczniów na poczcie 
mailowej; 
3. wypowiedzi ustne – Office 365 
lub inne komunikatory ustalone 
przez nauczyciela; 
4. zeszyty przedmiotowe, zeszyty 
ćwiczeń i karty pracy jako 
załącznik (zdjęcia) wysłany do 
nauczyciela 

Maria Wytrykowska 

WOS 01.04. 2020, 03.04. 2020 
Władza wykonawcza 
1.Rada Ministrów- czym zajmuje się rząd? 
2. Prezydent – uprawnienia 

Jw.  
 

Maria Wytrykowska 

EDB - Postępowanie w miejscu wypadku 
(zdarzenia); 
- Wybrane sposoby transportu 

- przygotowanie zagadnień do 
opracowania przez uczniów; 
- wysyłanie i odbieranie 

Agnieszka Kowalik 

mailto:niemiecki.zagosciniec@gmail.com


poszkodowanych; 
- Pomoc osobie nieprzytomnej; 
- Ocena stanu poszkodowanych 

wiadomości przez dziennik 
elektroniczny LIBRUS; 
- ocenianie przesyłanych prac; 

Religia Notatka z podręcznika, ze str. 282-289 E- mail Ks. Marek Karwacz 

W-F 
dziewczęta 

25.03 – 01.04.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
02.04 – 08.04. 2020r 
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
 

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

Tomasz Pachuta 

W-F chłopcy 25.03 – 01.04.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
 
02.04 – 08.04. 2020r 
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
 

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

Mariusz Firszt 

Godzina 
wychowawcza 

Jak być razem w trudnej sytuacji. Messenger  Ewa Pulik 

 

Klasa 8b 
 

Przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski Pisownia nie z różnymi częściami mowy- 
powtórzenie wiadomości 
Podsumowanie wiadomości z rozdziału 4 
kadr, kompozycja, utopia-system społeczny 
 

Wiadomości i prace domowe 
uczeń wysyła na stronę Librus- 
konto nauczyciela/albo e-mail 
nauczyciela 
Poza standardową pracą klasową, 
wchodzą w grę różne inne formy 
podsumowania zdobytych 
umiejętności: projekty, 
prezentacje, opracowania. 
Przekazywanie nowych zadań, 
wysyłanie kart pracy  przez moduł 
zadań domowych. Moduł zadania 
domowe, może być 
wykorzystywany również do 
projektów, umożliwia m.in. 
nadsyłanie przez uczniów prac. 
Nauczyciel  takie prace może 
oceniać, a także zwracać w 
wygodny sposób uczniom do 
poprawy i ponownego 
nadesłania. 
Wiadomości i prace domowe 
uczeń wysyła na stronę Librus- 
konto nauczyciela/albo e-mail 
nauczyciela 

Justyna Wasiak 

Język polski Utopia 
narracja 
system społeczny 
Antyutopia, narracja 
Analiza tekstu Długa utopia 
Tworzę plakat do filmu 

jw  

Matematyka 25.03-01.04 Dziennik elektroniczny Librus. Beata Uszyńska 



- dwusieczna kąta 
-symetria względem punktu 
-środek symetrii figury 
- styczna do okręgu 
 

Grupa na Messenger   

Matematyka 02.04- 09.04 
- powtórzenie i utrwalenie wiadomości 
symetrie 
- styczna do okręgu 

Dziennik elektroniczny librus. 
Grupa na Messenger   

Beata Uszyńska 

Biologia 25.03 – 01.04.2020r 
- poznanie znaczenia drapieżników i 
roślinożerców w środowisku oraz 
przystosowania ich do rodzaju spożywanego 
pokarmu. 
 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń poprzez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę elektroniczną. 

Monika Lach 

Biologia 02.04 – 08.04. 2020r 
- zapoznanie z organizmami pasożytniczymi, 
ich przystosowaniami i znaczeniem. 

Jw. Monika Lach 

Geografia 27.03.2020r.-03.04.2020r. 
- położenie i cechy środowiska 

przyrodniczego Amazonii, cechy klimatu 

Amazonii. 

- przyczyny zróżnicowania rasowego 

i etnicznego Ameryki. 

 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń poprzez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na pocztę elektroniczną. 

Ewa Żelisko 

Chemia (26.03.2020) 
Estry: 
- pojęcia: estry, grupa estrowa.  
- wyjaśnienie mechanizmu reakcji 
estryfikacji, nazwy oraz wzory strukturalne, 
półstrukturalne i sumaryczne  estrów.  
-   właściwości i zastosowania estrów 
(31.03.2020) 
Aminokwasy: 
- pojęcia: aminokwasy, grupa aminowa, 
wiązanie peptydowe, peptydy.  
- budowa i właściwości aminokwasów na 
przykładzie kwasu amino-octowego 
(glicyny).  
- Zapisywanie równania reakcji kondensacji 
dwóch cząsteczek aminokwasów 

Librus, zadania z podręcznika w 
postaci zdjęcia wysłane na e-mila 

Bogumiła Włodarek 

Chemia (02.042020) 
Podsumowanie wiadomości z pochodnych 
węglowodorów czyli kwasy karboksylowe, 
estry, aminokwasy 
(07.04.2020) 
Karta pracy z kwasów karboksylowych, 
estrów, aminokwasów 

Librus, zadania z podręcznika w 
postaci zdjęcia wysłane na e-
maila 
Librus, karta pracy odesłana na e-
maila 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka Światło i jego własności. Zjawisko cienia i 
półcienia 

Wysłanie zagadnień do pracy 
samodzielnej i zadań testowych 
do rozwiązania przez Librus, 
spotkanie online na aplikacji 
ZOOM 

Marta Wytrykus 

Fizyka Zjawisko odbicia i rozproszenia światła 
Zwierciadła płaskie i koliste, obrazy 
otrzymywane w zwierciadłach 

Jw.  Marta Wytrykus 

Historia 1.Początki władzy komunistów w Polsce. 
-zmiany terytorialne  
i ludnościowe w powojennej Polsce 
-stosunek ludności do władz 

1. Karty pracy. 
2.Ćwiczenia sprawdzające. 

Jolanta Rasińska 



komunistycznych 
-sposoby przejmowania władzy przez 
komunistów 
2.Opór społeczny wobec komunizmu. 
-komunistyczny aparat terroru 
-działalność podziemia 
antykomunistycznego w powojennej Polsce 
-sposoby likwidacji antykomunistycznego 
ruchu oporu 
-bohaterowie podziemia 
antykomunistycznego 

Historia 1.Powojenna odbudowa. 
-zniszczenia wojenne w Polsce 
-przebieg odbudowy Kraju 
-reforma rolna 
-skutki nacjonalizacji przemysłu i gospodarki 
planowanej 
2.Polska w czasach stalinizmu. 
-okoliczności powstania PZPR 
-przemiany gospodarcze  
i społeczne w  Polsce 
- kult jednostki/kult Stalina/ 
-walka z kościołem katolickim 

1.Karty odpowiedzi. 
2.Ćwiczenia sprawdzające. 

Jolanta Rasińska 

Język niemiecki 31.03.2020 
Ich habe Bauchschmerzen. Boli mnie brzuch 
01.04.2020 
Beim Arzt. U lekarza 
07.04.2020 
In der Apotheke. W aptece. 
08.04.2020 
In der Apotheke. W aptece. Ćwiczenia 
leksykalne 

Lista imienna z nazwiskami 
uczniów, którzy dostarczą 
screeny, pliki, zdjęcia ćwiczeń 
przesyłane poprzez Librusa lub na 
adres e-mailowy: 
niemiecki.zagosciniec@gmail.com 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 

Język angielski 
1 

26.03 -1.04.2020 r. 
1. Krzyżówka rozdz. 11 (powtórzenie 
słownictwa) 
02.04 – 08.04.2020 r. 
1. Czasy przeszłe – Simple Past, Past Cont., 
Past Perfect, Past Perfect Cont. - linki z 
zadaniami 
2. Czasy przyszłe – Future Simple, Future 
Cont., Future in the Past, Future in the Past 
Perfect – linki z zadaniami 
3. II okres warunkowy – linki z zadaniami 
 

Komunikacja z uczniami i ich 
rodzicami, przesyłanie zadań i 
linków - poprzez Librusa. 
Sprawdzanie nabytej wiedzy 
przez kontrolę zadań przesłanych 
przez dzieci na Librusa, 
messengera lub maila (linki, 
zdjęcia). W miarę możliwości – 
prowadzenie lekcji online. *Brak 
dostępu większości dzieci do 
nagrań. Samodzielna bieżąca 
praca z ćwiczeniówką. 

Marta Gronek 

Język angielski 
2 

26.03 -1.04.2020 r 
Rozdział 8 str. 82 zad 3,  str .82, zad 4 str 83, 
zad 5, 6 str 83. 
Odpowiedz na pytania dotyczące zdjęć zad 7 
str. 83. 
Przypomnienie  zasady stopniowania 
przymiotników i porównań 
przymiotnikowych na platformie engly.pl, 
ang.pl 
02.04 – 08.04.2020 r 
Rozumienie tekstów pisanych – ex.2, 3,str . 
86 
Ex5,6,7 str 87 
Mail ex 6 str 89 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań , poleceń przez 
dziennik elektroniczny. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
przesyłanie przez uczniów pracy 
w formie zdjęcia na pocztę 
elektroniczną 

Anna Kęczkowska Chikha 

Informatyka Tworzenie prezentacji multimedialnej Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań i dyskusja  przy 
użyciu programów 

Paulina Mroczek 

mailto:niemiecki.zagosciniec@gmail.com


komputerowych, wyszukiwarki 
internetowej, komunikatorów 
internetowych i dziennika 
elektronicznego Librus 

Informatyka Przygotowanie prezentacji w postaci albumu 
fotograficznego 

Jw.  Paulina Mroczek 

WOS 25.03. 2020, 27.03. 2020 
Władza ustawodawcza – 1.Sejm i senat.  
2. Droga ustawy 

1. grupa na Messengerze ; 
2. przesyłanie materiałów  
i odbiór prac uczniów na poczcie 
mailowej; 
3. wypowiedzi ustne – Office 365 
lub inne komunikatory ustalone 
przez nauczyciela; 
4. zeszyty przedmiotowe, zeszyty 
ćwiczeń i karty pracy jako 
załącznik (zdjęcia) wysłany do 
nauczyciela 

Maria Wytrykowska 

WOS 01.04. 2020, 03.04. 2020 
Władza wykonawcza 
1.Rada Ministrów- czym zajmuje się rząd? 
2. Prezydent - uprawnienia 

jw 
 

Maria Wytrykowska 

EDB Postępowanie w miejscu wypadku 
(zdarzenia); 
- Wybrane sposoby transportu 
poszkodowanych; 
- Pomoc osobie nieprzytomnej; 
- Ocena stanu poszkodowanych 
 

- przygotowanie zagadnień do 
opracowania przez uczniów; 
- wysyłanie i odbieranie 
wiadomości przez dziennik 
elektroniczny LIBRUS; 
- ocenianie przesyłanych prac; 

Agnieszka Kowalik 

Religia Notatka z podręcznika, ze str. 282-289 E - mail Ks. Marek Karwacz 

W-F dziewczęta 26.03 – 01.04.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
 
02.04 – 08.04. 2020r 
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
 

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

Tomasz Pachuta 

W-F chłopcy 26.03 – 01.04.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
 
02.04 – 08.04. 2020r 
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  

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

Mariusz Firszt 

Godzina 
wychowawcza 

26.03-01.04 
- obowiązki szkolne i domowe 
- prawda a fałsz- odróżniamy te pojęcia 
02.04-09.04 
- wspólnie spędzamy razem czas. Moja 
rodzina i nasze zajęcia 

Dziennik elektroniczny librus. 
Grupa na Messenger   

Beata Uszyńska 

 

 


