
 

 

Klasa 4A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 17-21.05.2021 
nauczyciel nieobecny 
24-28.05.2021 
Przed pisaniem recenzji filmu – Król Maciuś I 
Janusza Korczaka 

Microsoft Teams, Librus Bogumiła Jarosławska-
Malinowska 

Matematyka Nieobecnośd nauczyciela  Beata Uszyoska 

Przyroda 17-21.05.2021 
Las ma budowę warstwową 
24-28.05.2021 
Jakie drzewa rosną w lesie 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Muzyka 17-21.05.2021 
-  
24.28.05.2021 
- 

 Anna Jakubiak 

Historia 17-21.05.2021r. 
- 
24-28.05.2021r. 
Podsumowanie wiadomości z rozdziału 3. ,, 
Wojny i upadek Rzeczypospolitej”. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

17-21.05.2021 
- 
24-28.05.2021 
Wprowadzenie formy przeczącej czasu 
present simple w kontekście opisywanych 
czynności wykonywanych w wolnym czasie. 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

17-21.05.2021 

Praca z dwiczeniami - umiejętności językowe 

24-28.05.2021 

Wprowadzenie formy przeczącej czasu 
present simple w kontekście opisywanych 
czynności wykonywanych w wolnym czasie. 
Praca z dwiczeniami - umiejętności językowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Plastyka 17-21.05.2021 
-  
24-28.05.2021 
- 

 Sylwia Łaskowska 

Technika 17-21.05.2021 
-  
24-28.05.2021 
- 

 Sylwia Łaskowska 

Informatyka 17-21.05.2021 
Metody stosowane w komputerowym 
pisaniu – sztuczki ułatwiające komputerowe 
pisanie. 
24-28.05.2021 
Bezpieczni w sieci. 

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

Paulina Mroczek 

Religia 17-21.05.2021 
Rok liturgiczny.  
24-28.05.2021 
Rok liturgiczny. 

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

Ks. Paweł Cudny 



W-F  17-21.05.2021  
- 
24-28.05.2021 
 wpływ dwiczeo siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych polskich sportowców. 

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

Mariusz Firszt 

Godzina 
wychowawcza 

17-21.05.2021 
- 
24-28.05.2021 

Dzieo Matki - pogadanka 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Alina Brzykcy 

 

Klasa 4B 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 17-21.05.2021 
nauczyciel nieobecny 
24-28.05.2021 
Przed pisaniem recenzji filmu – Król Maciuś I 
Janusza Korczaka 

Microsoft Teams, Librus Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 

Matematyka Nieobecnośd nauczyciela  Beata Uszyoska 

Przyroda 17-21.05.2021 
- 
24-28.05.2021 
Jakie drzewa rosną w lesie 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Muzyka 17-21.05.2021 
-  
24.28.05.2021 
- 

 Anna Jakubiak 

Historia 17-21.05.2021r. 
- 
24-28.05.2021r. 
- 

 Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

17-21.05.2021 
- 
24-28.05.2021 
Powtórzenie materiału z rozdziału 7 i 
przygotowanie do sprawdzianu. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

17-21.05.2021 
Praca projektowa: Często wykonywane 
zajęcia domowe. 
24-28.05.2021 
Revision 7 – podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z działu 7. 
Powtórzenie materiału z rozdziału 7 i 
przygotowanie do sprawdzianu.  

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 17-21.05.2021 
-  
24-28.05.2021 
- 

 Sylwia Łaskowska 

Technika 17-21.05.2021 
-  
24-28.05.2021 
- 

 Sylwia Łaskowska 

Informatyka 17-21.05.2021 
-  
24.28.05.2021 
- 

 Paulina Mroczek 

Religia 17-21.05.2021 Komunikacja poprzez dziennik Ks. Paweł Cudny 



Rok liturgiczny.  
24-28.05.2021 
Rok liturgiczny. 

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

W-F  17-21.05.2021 
 wpływ dwiczeo siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
24-28.05.2021 
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych polskich sportowców. 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

17-21.05.2021 
- 
24-28.05.2021 
- 

 Marta Kasprowicz 

 

Klasa 5A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 17-21.05.2021 
- Rola przyrody w lekturze „Tajemniczy 
ogród” 
- Opis tajemniczego ogrodu  
- Przydawka 
- Dopełnienie 
24-28.05.2021  
- 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyka 17-21.05.2021 
- Pole trapezu 
- Powtórzenie wiadomości z pól figur 
płaskich. 
24-28.05.2021 
- 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 17-21.05.2021 
Mchy 
24-28.05.2021 
- 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 17-21.05.2021 

- porównuje wilgotne lasy równikowe z 

lasami liściastymi i mieszanymi na 

podstawie ilustracji i tabeli. 

24-18.05.2021 
- 

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

Ewa Żelisko 

Muzyka 17-21.05.2021 
O rodzinie w rytmie rock and rolla. Rock and 
roll. Tworzenie portretów dźwiękowych 
24-28.05.2021 
- 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Anna Jakubiak 

Historia 17-21.05.2021r. 
- 
Zjednoczenie Polski. 
24-28.05.2021r. 
- 
Czasy Kazimierza Wielkiego. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

17-21.05.2021 

Revision 7 - podsumowanie i utrwalenie 
Teams, Librus Alina Brzykcy 



wiadomości z rozdziału 7. 
Przygotowanie do sprawdzianu- dwiczenia 
na rozumienie ze słuchu. 
24-28.05.2021 

- 

Język angielski 
2 

17-21.05.2021 
Revision Units 1-6 – utrwalenie wiadomości 
obejmujących materiał z rozdz. 1-6.  
Różne zawody. 
Agata and friends – historyjka obrazkowa.  
24-28.05.2021 
- 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 17 – 21.05.2021 

Kompozycja symetryczna – wiosenny liśd 
24-28.05.2021 
- 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 17 – 21.05.2021 

Sprawdź, co jesz 
24-28.05.2021  
- 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 17-21.05.2021 
Przygotowujemy komiks i scenariusz 
szkolnego przedstawienia. 
24-28.05.2021 
- 
 

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

Paulina Mroczek 

Religia 17-21.05.2021 
-  
24.28.05.2021 
- 

 Ks. Paweł Cudny 

W-F 
Dziewczyny 

17-21.05.2021 
- wpływ dwiczeo siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych polskich sportowców. 
24-28.05.2021 
- 

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

Mariusz Firszt 

W-F Chłopcy  17-21.05.2021 
- wpływ dwiczeo siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych polskich sportowców. 
24-28.05.2021 
- 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

17-21.05.2021 
- Nasza klasa jest na medal 
24-28.05.2021 
- 

pogadanka, dyskusja na 
platformie Teams 

Joanna Ołdak 

 

Klasa 6A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i sprawdzania 
wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 17-21.05.2021 
Zasady ortograficzne. Przypomnienie i 
utrwalenie wiadomości. 
24-28.05.2021 
- 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 



Matematyka 17-21.05.2021 
Rozpoznawanie figur przestrzennych. 
Prostopadłościany i sześciany. 
Prostopadłościany i sześciany. 
24-28.05.2021 
- 

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

Paulina Mroczek 

Biologia 17-21.05.2021 
-  
24.28.05.2021 
-  

 Monika Lach 

Geografia 17-21.05.2021 

- wymienia cechy środowiska 
przyrodniczego Ukrainy sprzyjające 
rozwojowi gospodarki 
24-28.05.2021 
- 

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

Ewa Żelisko 

Muzyka 17-21.05.2021 
Cztery pory roku z maestro Vivaldim. 
Życie i twórczośd Antonia Vivaldiego 
24-28.05.2021 
- 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 17-21.05.2021r. 
O mówienie Quizu ,,Upadek 
Rzeczypospolitej”. 
- 
24-28.05.2021r. 
- 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

17-21.05.2021 

"Zuzia nad friends" - kto ukradł rower? 

Rozmawianie na temat czynności dnia 
codziennego i wyobraźni inspirowanej 
literaturą 

Praca z dwiczeniami - umiejętności 
językowe 

24-28.05.2021 

- 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

17-21.05.2021 

"Zuzia nad friends" - kto ukradł rower? 

Rozmawianie na temat czynności dnia 
codziennego i wyobraźni inspirowanej 
literaturą 

24-28.05.2021 

- 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
3 

17-21.05.2021 
Zuzia and friends – historyjka 
obrazkowa.  
Zachowania prozdrowotne. 
Zdarzenia I doświadczenia z 
przeszłości.  
24-28.05.2021 
- 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 17 – 21.05.2021 

Sztuka użytkowa 
24-28.05.2021  
- 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 17 – 21.05.2021 

To takie proste – praca z papieru 
24-28.05.2021 
- 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 17-21.05.2021 Aktywnośd podczas zajęd zdalnych, Paulina Mroczek 



Umieszczamy losowo przedmioty na 
scenie w środowisku Baltie. 
24-28.05.2021 
- 

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

Religia 17-21.05.2021 
Caritas. 
Niedziela. 
24-28.05.2021  
- 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
dziewczyny 

 17-21.05.2021 
- wpływ dwiczeo siłowych z 
wykorzystaniem ciężaru własnego ciała 
na prawidłową postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji 
na temat najlepszych polskich 
sportowców. 
24-28.05.2021 
- 

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

Mariusz Firszt 

W-F chłopcy  17-21.05.2021 
- wpływ dwiczeo siłowych z 
wykorzystaniem ciężaru własnego ciała 
na prawidłową postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji 
na temat najlepszych polskich 
sportowców. 
24-28.05.2021 
- 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

17-21.05.2021 
Praca zawodowa moich rodziców. 
Prezentacja zawodów z udziałem 
rodziców. 
24-28.05.2021 
- 

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

Paulina Mroczek 

 

Klasa 6B 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i sprawdzania 
wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 17-21.05.2021 
Zasady ortograficzne. Przypomnienie i 
utrwalenie wiadomości. 
24-28.05.2021 
- 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 17-21.05.2021 
- Rozwiązywanie równao. 
24-28.05.2021 
- 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 17-21.05.2021 
Sprawdzian z działu „Kręgowce 
zmiennocieplne” 
24.28.05.2021 
- 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 17-21.05.2021 
- wymienia cechy środowiska 
przyrodniczego Ukrainy sprzyjające 
rozwojowi gospodarki. 
24-28.05.2021 
- 
 

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

Ewa Żelisko 



przekaźniki elektroniczne. 

Muzyka 17-21.05.2021 
Cztery pory roku z maestro Vivaldim. 
Życie i twórczośd Antonia Vivaldiego 
24-28.05.2021 
- 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 17-21.05.2021r. 
Legiony Polskie we Włoszech. 
Księstwo Warszawskie. 
24-28.05.2021r. 
- 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

17-21.05.2021 

"Zuzia nad friends" - kto ukradł rower? 

Rozmawianie na temat czynności dnia 
codziennego i wyobraźni inspirowanej 
literaturą 

Praca z dwiczeniami - umiejętności 
językowe 

24-28.05.2021 

- 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

17-21.05.2021 

"Zuzia nad friends" - kto ukradł rower? 

Rozmawianie na temat czynności dnia 
codziennego i wyobraźni inspirowanej 
literaturą 

24-28.05.2021 

- 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
3 

17-21.05.2021 
Zuzia and friends – historyjka 
obrazkowa.  
Zachowania prozdrowotne. 
Zdarzenia I doświadczenia z 
przeszłości.  
24-28.05.2021 
- 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 17 – 21.05.2021 

Sztuka użytkowa 
24-28.05.2021  
- 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 17 – 21.05.2021 

To takie proste – praca z papieru 
24-28.05.2021 
- 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 17-21.05.2021 
-  
24.28.05.2021 
- 

 Paulina Mroczek 

Religia 17-21.05.2021 
Caritas. 
Niedziela. 
24-28.05.2021  
- 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F 17-21.05.2021 
- wpływ dwiczeo siłowych z 
wykorzystaniem ciężaru własnego ciała 
na prawidłową postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji 
na temat najlepszych polskich 
sportowców. 
24-28.05.2021 
- 

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

Mariusz Firszt 



Godzina 
wychowawcza 

17-21.05.2021 
Dzieo Matki. Szacunek do jej pracy i 
poświęcenia. 
24-28.05.2021 
- 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 

 

Klasa 6C 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 17-21.05.2021 
Spotkanie na temat Henryka Sienkiewicza z p. 
Agnieszką Zielioską. 
Afryka,  patriotyzm, charakterystyka 
bohaterów 
w  H. Sienkiewicza  
W pustyni i w puszczy 

– analiza i interpretacja.  
24-28.05.2021  
- 

Microsoft Teams, Librus, 
Messenger 

Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 

Matematyka 17-21.05.2021 
- Zadania tekstowe - równania. 
- Powtórzenie wiadomości – wyrażenia 
algebraiczne – równania. 
- Sprawdzian wiadomości. 
24-28.05.2021 
- 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 17-21.05.2021 
-  
24.28.05.2021 
- 

 Monika Lach 

Geografia 17-21.05.2021 
- wymienia cechy środowiska przyrodniczego 
Ukrainy sprzyjające rozwojowi gospodarki. 
24-28.05.2021 
- 
 

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

Ewa Żelisko 

Muzyka 17-21.05.2021 
Cztery pory roku z maestro Vivaldim. Życie 
i twórczośd Antonia Vivaldiego 
24-28.05.2021 
- 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 17-21.05.2021r. 

Legiony Polskie we Włoszech. 

Księstwo Warszawskie. 

24-28.05.2021r. 

- 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język 
angielski 1 

17-21.05.2021 

"Zuzia nad friends" - kto ukradł rower? 

Rozmawianie na temat czynności dnia 
codziennego i wyobraźni inspirowanej 
literaturą 

Praca z dwiczeniami - umiejętności językowe 

24-28.05.2021 

- 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 2 

17-21.05.2021 

"Zuzia nad friends" - kto ukradł rower? 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



Rozmawianie na temat czynności dnia 
codziennego i wyobraźni inspirowanej 
literaturą 

24-28.05.2021 

- 
Język 
angielski 3 

17-21.05.2021 
Zuzia and friends – historyjka obrazkowa.  
Zachowania prozdrowotne. 
Zdarzenia I doświadczenia z przeszłości.  
24-28.05.2021 
- 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 17 – 21.05.2021 

Sztuka użytkowa 
24-28.05.2021  
- 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 17 – 21.05.2021 

To takie proste – praca z papieru 
24-28.05.2021 
- 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 17-21.05.2021 
-  
24.28.05.2021 
- 

 Paulina Mroczek 

Religia 17-21.05.2021 
-  
24.28.05.2021 
- 

 Ks. Paweł Cudny 

W-F 
dziewczyny 

17-21.05.2021 
- wpływ dwiczeo siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych polskich sportowców. 
24-28.05.2021 
- 

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

Mariusz Firszt 

W – F chłopcy  17-21.05.2021 
- wpływ dwiczeo siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych polskich sportowców. 
24-28.05.2021 
- 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

17-21.05.2021 
Podstawowe zasady udzielania pomocy 
przedmedycznej. 
24-28.05.2021 
- 

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

Damian Tucin 

 

Klasa 7A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 17-21.05.2021  
- Środki stylistyczne – powtórzenie i 
utrwalenie wiadomości 
24-28.05.2021 
- Słowotwórstwo – powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości 
– Słowotwórstwo – powtórzenie i 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 



utrwalenie wiadomości 

Matematyka 17-21.05.2021 

- Notacja wykładnicza. 

24-28.05.2021 

- Pierwiastki. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 17-21.05.2021 
-  
24.28.05.2021 
- 

 Monika Lach 

Geografia 17-21.05.2021 
- 
24-28.05.2021 
- wskazuje regiony na mapie Polski. 
 

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

Ewa Żelisko 

Chemia 17-21.05.2021 
-  
24.28.05.2021 
- 

 Bogumiła Włodarek 

Fizyka 17-21.05.2021 
-  
24.28.05.2021 
- 

 Justyna Sewastjanowicz 

Muzyka 17-21.05.2021 
-  
24.28.05.2021 
- 

 Anna Jakubiak 

Historia 17-21.05.2021r. 
- 
24-28.05.2021r. 
- 

 Justyna Wasiak 

Język niemiecki 17-21.05.2021 
- 
24-28.05.2021 
Mein Smartfone - Meine Welt/Mój smartfon 
- Mój świat – Praca pojektowa 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język angielski 
1 

17-21.05.2021 
Prośba o radę, udzielanie rady. 
24-28.05.2021 
- 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

17-21.05.2021 
Podróżowanie po Manchesterze i innych 
dużych miastach.  
Prośba o radę, udzielanie rady.  
24-28.05.2021 
Gramatyka – powtórzenie wybranych 
zagadnieo.  
Zwiedzanie ciekawych miejsc.  

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

17-21.05.2021 
- 
24-28.05.2021 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka 

Teams. Librus Alina Brzykcy 

Plastyka 17-21.05.2021 
-  
24-28.05.2021 
- 

 Sylwia Łaskowska 

Informatyka 17-21.05.2021 
Zadania utrwalające. 

Aktywnośd podczas zajęd 
zdalnych, rozwiązywanie 

Paulina Mroczek 



24-28.05.2021 
Zadania utrwalające. 

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

Religia 17-21.05.2021 
-  
24-28.05.2021 
- 

 Ks. Paweł Cudny 

W-F  17-21.05.2021 
- wpływ dwiczeo siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka. 
24-28.05.2021  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych polskich sportowców. 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

17-21.05.2021 
-  
24-28.05.2021 
- 

 Sylwia Łaskowska 

 

Klasa 7B 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 17-21.05.2021 
- 
24-28.05.2021 
Części mowy i części zdania - powtórzenie 
wiadomości. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 17-21.05.2021 
Działania na pierwiastkach. 
24-28.05.2021 
Działania na pierwiastkach 

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

Marta Wytrykus 

Biologia 17-21.05.2021 
Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin 
24.28.05.2021 
Rozwój człowieka od narodzin do starości 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 17-21.05.2021 
- 
24-28.05.2021 
- badanie osiągnięd ucznia i efektów 
kształcenia. 
- przedstawia walory przyrodnicze i 
kulturowe swojego regionu. 

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

Ewa Żelisko 

Chemia 17-21.05.2021 
-  
24.28.05.2021 
- 

 Bogumiła Włodarek 

Fizyka 17-21.05.2021 
-  
24.28.05.2021 
- 

 Justyna Sewastjanowicz 

Muzyka 17-21.05.2021 
-  
24.28.05.2021 
- 

 Anna Jakubiak 



Historia 17-21.05.2021r. 
- 
24-28.05.2021r. 
Kultura i nauka II RP. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 17-21.05.2021 
- 
24-28.05.2021 
Mein Smartfone - Meine Welt/Mój smartfon 
- Mój świat – Praca pojektowa 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język angielski 
1 

17-21.05.2021 
Prośba o radę, udzielanie rady. 
24-28.05.2021 
- 

Teeams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

17-21.05.2021 
Podróżowanie po Manchesterze i innych 
dużych miastach.  
Prośba o radę, udzielanie rady.  
24-28.05.2021 
Gramatyka – powtórzenie wybranych 
zagadnieo.  
Zwiedzanie ciekawych miejsc. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

17-21.05.2021 
- 
24-28.05.2021 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka 

Teams. Librus Alina Brzykcy 

Plastyka 17-21.05.2021 
-  
24-28.05.2021 
- 

 Sylwia Łaskowska 

Informatyka 17-21.05.2021 
- 
24-28.05.2021 
- 

 Paulina Mroczek 

Religia 17-21.05.2021 
-  
24-28.05.2021 
- 

 Ks. Paweł Cudny 

W-F  17-21.05.2021 
- wpływ dwiczeo siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
24-28.05.2021 
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych polskich sportowców. 

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

Mariusz Firszt 

Godzina 
wychowawcza 

17-21.05.2021 
 Nie ma życiowych porażek, są tylko 
doświadczenia. 
24-28.05.2021 
Omówienie spraw bieżących. 

Komunikacja z uczniami poprzez 
dziennik elektroniczny Librus oraz 
platformę Teams 

Mariusz Firszt 

Klasa 7C 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 17-21.05.2021  
nauczyciel nieobecny 
24-28.05.2021  
Adam Mickiewicz,  
Pani Twardowska 

Microsoft Teams, Librus, 
Messenger 

Bogumiła Jarosławska-
Malinowska 

Matematyka 17-21.05.2021 
Działania na pierwiastkach. 
24-28.05.2021 

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

Marta Wytrykus 



Działania na pierwiastkach 

Biologia 17-21.05.2021 
-  
24.28.05.2021 
Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 17-21.05.2021 
- wskazuje regiony na mapie Polski. 
24-28.05.2021 
- przedstawia walory przyrodnicze i 
kulturowe swojego regionu. 
- projektuje trasę wycieczki krajoznawczej 
po własnym regionie. 
 

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

Ewa Żelisko 

Chemia 17-21.05.2021 
-  
24.28.05.2021 
- 

 Bogumiła Włodarek 

Fizyka 17-21.05.2021 
-  
24.28.05.2021 
- 

 Justyna Sewastjanowicz 

Muzyka 17-21.05.2021 
-  
24.28.05.2021 
- 

 Anna Jakubiak 

Historia 17-21.05.2021r. 
- 
24-28.05.2021r. 
Kultura i nauka II RP. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 17-21.05.2021 
- 
24-28.05.2021 
Mein Smartfone - Meine Welt/Mój smartfon 
- Mój świat – Praca pojektowa 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język angielski 
1 

17-21.05.2021 
Prośba o radę, udzielanie rady. 
24-28.05.2021 
- 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

17-21.05.2021 
Podróżowanie po Manchesterze i innych 
dużych miastach.  
Prośba o radę, udzielanie rady.  
24-28.05.2021 
Gramatyka – powtórzenie wybranych 
zagadnieo.  
Zwiedzanie ciekawych miejsc. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

17-21.05.2021 
- 
24-28.05.2021 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Plastyka 17-21.05.2021 
-  
24-28.05.2021 
- 

 Sylwia Łaskowska 

Informatyka 17-21.05.2021 
- 
24-28.05.2021 
- 

 Paulina Mroczek 

Religia 17-21.05.2021 
-  

 Ks. Paweł Cudny 



24-28.05.2021 
- 

W-F  17-21.05.2021 
- wpływ dwiczeo siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
24-28.05.2021 
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych polskich sportowców. 

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

Mariusz Firszt 

Godzina 
wychowawcza 

17-21.05.2021 
nauczyciel nieobecny 
24-28.05.2021 
Referat uczniów: Ich portret – moi rodzice. 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 

 

Klasa 8A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 17-21.05.2021 
- Przed egzaminem „Balladyna” Juliusza 
Słowackiego 
- Przed egzaminem: „Zemsta” Aleksandra 
Fredry 
- Przed egzaminem: „Dziady” cz. II  I 
„Świtezianka” Adama Mickiewicza 
- Przed egzaminem: Utwory patriotyczne 
Adama Mickiewicza 
- Przed egzaminem: Twórczośd Jana 
Kochanowskiego 
24-28.05.2021 
- Przed egzaminem: „Latarnik” i „Qvo vadis” 
Henryka Sienkiewicza 
- Dlaczego warto znad literaturę polską? 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyka 17-21.05.2021 
-  Utrwalenie wiadomości przed egzaminem – 
rozwiązywanie zestawów zadao z matematyki 
24-28.05.2021 
- Utrwalenie wiadomości przed egzaminem – 
rozwiązywanie zestawów zadao z matematyki 
- Egzamin ósmoklasisty. 
- Symetria względem prostej. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 17-21.05.2021 
Sprawdzian z działu „Ekologia” 
24.28.05.2021 
Różnorodnośd biologiczna 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 17-21.05.2021 
- określa położenie geograficzne i podział 
Oceanii na podstawie map 
ogólnogeograficznej i politycznej. 
24-28.05.2021 
-  

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

Ewa Żelisko 

Chemia 17-21.05.2021 
Poznajemy sacharydy 
- skład pierwiastkowy, pojęcie i rodzaje 
sacharydów 
Glukoza i fruktoza – monosacharydy 
- skład, właściwości i zastosowanie cukrów 
prostych 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 



24-28.05.2021 
Egzaminy ósmych klas. 

Fizyka 17-21.05.2021 
 - Soczewki - konstrukcja otrzymywanych 
obrazów. 
 - Otrzymywanie obrazów za pomocą 
soczewek, wady wzroku. 
24-28.05.2021  
Egzamin kl.8 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Historia 17-21.05.2021r. 
Tajemnice minionego wieku- Terroryzm 
czeczeoski. 
Konflikty na świecie po 1989 roku. 
24-28.05.2021r. 
- 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język 
niemiecki 

17-21.05.2021 
Geburtstagswünsche. Życzenia urodzinowe 
Kollege Hund. Mój kolega pies.  
24-28.05.2021 
Etwas typisch Deutsch. Coś typowo 
niemieckiego. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 
 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 

Język 
angielski 1 

17-21.05.2021 
Doskonalenie strategii egzaminacyjnych oraz 
poszerzanie znajomości słownictwa z zakresu 
zainteresowao. 
Jak stworzyd efektywną reklamę produktu? - 
dyskusja w oparciu o tekst pisany oraz 
ilustracje, tworzenie pracy projektowej na 
wybrany temat. 
Praca z dwiczeniami - umiejętności językowe 
24-28.05.2021 
Wyrażanie opinii na temat wieku nastolatków 
i uprawieniach jakie zyskują w danym 
momencie życia, tworzenie pracy 
projektowej. 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 2 

17-21.05.2021 
Utrwalenie materiału z rozdziału 13, 
rozwiązywanie zadao egzaminacyjnych.  
Dyskusja na temat udziału w demonstracjach 
– ogłoszenie. 
Rozwiązywanie zadao egzaminacyjnych.  
24-28.05.2021 
Opisywanie zagrożeo dotyczących 
bezpieczeostwa w sieci na podstawie tekstów 
pisanych.  

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Informatyka 17-21.05.2021 
Stosowanie list do wprowadzania danych i 
zapisywania wybranych algorytmów 
porządkowania i wyszukiwania w języku 
Python. 
24-28.05.2021 
- 

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

Paulina Mroczek 

WOS 17-21.05.2021 
Unia Europejska- przyczyny integracji, 
początki integracji, „ojcowie założyciele”UE. 
Powstanie Unii Europejskiej, zasady 
funkcjonowania, paostwa członkowskie. 
24-28.05.2021 
Główne organy Unii Europejskiej- 
uprawnienia. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Maria Wytrykowska 

EDB 17-21.05.2021 
Zadławienie i inne groźne przypadki. 

Teams, Librus Agnieszka Kowalik 



24-28.05.2021 
Udar mózgu i inne groźne przypadki. 

Religia 17-21.05.2021 
Prawda. 
Dobra materialne. 
24-28.05.2021 
- 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
dziewczyny 

17-21.05.2021  
- wpływ dwiczeo siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
24 -28.05.2021 
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych polskich sportowców. 

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

Mariusz Firszt 

W-F chłopcy  17-21.05.2021 
- wpływ dwiczeo siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka. 
24-28.05.2021  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych polskich sportowców. 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

17-21.05.2021r. 
Jak radzę sobie ze stresem? Sposoby na 
relaks. 
24-28.05.2021r. 
- 

Dziennik elektroniczny librus, 
Teams 

Justyna Wasiak 

 

Klasa 8B 
 

Przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 17-21.05.2021 
Przed egzaminem: lektury obowiązkowe. 
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. 
24- 28. 05.2021 
Części mowy i części zdania - powtórzenie 
wiadomości. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 17-21.05.2021 
-  Utrwalenie wiadomości przed egzaminem – 
rozwiązywanie zestawów zadao z 
matematyki 
24-28.05.2021 
- Utrwalenie wiadomości przed egzaminem – 
rozwiązywanie zestawów zadao z 
matematyki 
- Egzamin ósmoklasisty. 
- Symetria względem prostej. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 17-21.05.2021 
Sprawdzian wiadomości z działu „Ekologia” 
24.28.05.2021 
- 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 17-21.05.2021 
- określa położenie geograficzne i podział 
Oceanii na podstawie map 
ogólnogeograficznej i politycznej. 
24-28.05.2021 
- 

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

Ewa Żelisko 



Chemia 17-21.05.2021 
Poznajemy sacharydy 
- skład pierwiastkowy, pojęcie i rodzaje 
sacharydów 
Glukoza i fruktoza – monosacharydy 
- skład, właściwości i zastosowanie cukrów 
prostych 
24-28.05.2021 
Egzaminy ósmych klas 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 17-21.05.2021 
 - Soczewki - konstrukcja otrzymywanych 
obrazów. 
 - Otrzymywanie obrazów za pomocą 
soczewek, wady wzroku. 
24-28.05.2021  
Egzamin kl.8 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Historia 17-21.05.2021r. 
Europa po rozpadzie ZSRS. 
Tajemnice minionego wieku- Terroryzm 
czeczeoski. 
24-28.05.2021r. 
- 
Konflikty na świecie po 1989 roku. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki  17-21.05.2021 
Geburtstagswünsche. Życzenia urodzinowe 
Kollege Hund. Mój kolega pies.  
24-28.05.2021 
Etwas typisch Deutsch. Coś typowo 
niemieckiego. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 

Język angielski 
1 

17-21.05.2021 
Doskonalenie strategii egzaminacyjnych oraz 
poszerzanie znajomości słownictwa z zakresu 
zainteresowao. 
Jak stworzyd efektywną reklamę produktu? - 
dyskusja w oparciu o tekst pisany oraz 
ilustracje, tworzenie pracy projektowej na 
wybrany temat. 
Praca z dwiczeniami - umiejętności językowe 
24-28.05.2021 
Wyrażanie opinii na temat wieku nastolatków 
i uprawieniach jakie zyskują w danym 
momencie życia, tworzenie pracy 
projektowej. 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

17-21.05.2021 
Utrwalenie materiału z rozdziału 13, 
rozwiązywanie zadao egzaminacyjnych.  
Dyskusja na temat udziału w demonstracjach 
– ogłoszenie. 
Rozwiązywanie zadao egzaminacyjnych.  
24-28.05.2021 
Opisywanie zagrożeo dotyczących 
bezpieczeostwa w sieci na podstawie tekstów 
pisanych. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Informatyka 17-21.05.2021 
Stosowanie list do wprowadzania danych i 
zapisywania wybranych algorytmów 
porządkowania i wyszukiwania w języku 
Python. 
24-28.05.2021 
- 

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

Paulina Mroczek 

WOS 17-21.05.2021 
Unia Europejska- przyczyny integracji, 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Maria Wytrykowska 



początki integracji, „ojcowie założyciele”UE. 
Powstanie Unii Europejskiej, zasady 
funkcjonowania, paostwa członkowskie. 
24-28.05.2021 
Główne organy Unii Europejskiej- 
uprawnienia. 

EDB 17-21.05.2021 
Zadławienie i inne groźne przypadki. 
24-28.05.2021 
Udar mózgu i inne groźne przypadki. 

Teams, Librus Agnieszka Kowalik 

Religia 17-21.05.2021 
Prawda. 
Dobra materialne. 
24-28.05.2021 
- 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
dziewczyny 

17-21.05.2021  
- wpływ dwiczeo siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
24 -28.05.2021 
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych polskich sportowców. 

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

Mariusz Firszt 

W-F chłopcy  17-21.05.2021 
- wpływ dwiczeo siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka. 
24-28.05.2021  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych polskich sportowców. 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

17-21.05.2021 
Przypomnienie procedur obowiązujących 
podczas Egzaminu Ósmoklasisty. 
24.28.05.2021 
- 

Dziennik elektroniczny librus, 
Teams 

Monika Lach 

 

 


