
 

 

Klasa 4A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 15-19.03.2021 
Jaką funkcję pełni czasownik i przez co się 
odmienia? Czasownik w czasie przeszłym i 
przyszłym. Czytamy nasze wybrane 
opowiadania twórcze z puentą i punktem 
zwrotnym. 
Dwiczenia frazeologiczne i stylistyczne. 
Ortografia. 
22-26.03.2021 
Król Maciuś I - analiza i interpretacja lektury. 

Microsoft Teams, Librus Bogumiła Jarosławska-
Malinowska 

Matematyka 15-19.03.2021 
Ułamki o mianownikach 10,100,1000 
Zapisywanie wyrażeo dwumianowych- częśd 
1 
22-26.03.2021 
Zapisywanie wyrażeo dwumianowych częśd 
2 
Różne zapisy tego samego ułamka 
dziesiętnego 

Microsoft Teams, Librus Beata Uszyoska 

Przyroda 15-19.03.2021 
Czy wszystkie skały są twarde? 
Wody słodkie. 
22-26.03.2021 
Wody słone. 
Krajobraz wczoraj i dziś. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Muzyka 15-19.03.2021 
Ludowa zabawa. Narodowe Taoce polskie: 
mazur. 
22-26.03.2021 
Warsztat muzyczny 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 15-19.03.2021 
Quiz z rozdziału 2 ,,Od Piastów do 
Jagiellonów”. 
22-26.03.2021 
Jan Zamoyski i złoty wiek Polski. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

15-19.03.2021 

 Zwierzęta w roli gwiazd filmowych w 
przeczytanych tekstach. 
 Tworzenie pisemnego opisu wybranego 
zwierzęcia za pomocą poznanych struktur i 
słownictwa. 
 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

 22-26.03.2021 

 Revision 5 - podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 5 i przygotowanie do 
egzaminu. 
 Rzeczowniki i przymiotniki - opisywanie 
cech różnych przedmiotów, zwierzów i osób. 
 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

15-19.03.2021 

 Zwierzęta w roli gwiazd filmowych w 
przeczytanych tekstach. 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



 Tworzenie pisemnego opisu wybranego 
zwierzęcia za pomocą poznanych struktur i 
słownictwa. 
 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

 22-26.03.2021 

 Revision 5 - podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 5 i przygotowanie do 
egzaminu. 
 Rzeczowniki i przymiotniki - opisywanie 
cech różnych przedmiotów, zwierzów i osób. 
 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

Plastyka 15 - 19.03.2021 
Warsztat grafika 
22 – 26.03.2021 
Kartka wielkanocna 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 15 - 19.03.2021 
Ogólne zasady ruchu rowerów 
22 – 26.03.2021 
Ozdoba wielkanocna 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 15-19.03.2021 
Programujemy historyjki w języku Scratch – 
sztuczki w programie Scratch. 
22-26.03.2021 
Sterujemy duszkiem na ekranie – rysujemy 
figury. 

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

Paulina Mroczek 

Religia 15-19.03.2021 
Miłośd Boga. 
22-26.03.2021 
Największe przykazanie.  

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  15-19.03.2021 r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni 
brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  
22-26.03.2021 r.  
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowieka 

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 

15-19.03.2021 

 Chce byc przyjacielem 

 22-26.03.2021 

 Badz superbohaterem 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Alina Brzykcy 

 

Klasa 4B 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 15-19.03.2021 
Jaką funkcję pełni czasownik i przez co się 
odmienia? Czasownik w czasie przeszłym i 
przyszłym. Czytamy nasze wybrane 
opowiadania twórcze z puentą i punktem 
zwrotnym. 
Dwiczenia frazeologiczne i sty-listyczne. 
Ortografia. 

Microsoft Teams, Librus Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 



22-26.03.2021 
Król Maciuś I - analiza i interpretacja lektury. 

Matematyka 15-19.03.2021 
Ułamki o mianownikach 10,100,1000 
Zapisywanie wyrażeo dwumianowych- częśd 
1 
22-26.03.2021 
Zapisywanie wyrażeo dwumianowych częśd 
2 
Różne zapisy tego samego ułamka 
dziesiętnego 

Microsoft Teams, Librus Beata Uszyoska 

Przyroda 15-19.03.2021 
Czy wszystkie skały są twarde? 
Wody słodkie. 
22-26.03.2021 
Wody słone. 
Krajobraz wczoraj i dziś. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Muzyka 15-19.03.2021 
Ludowa zabawa. Narodowe Taoce polskie: 
mazur. 
22-26.03.2021 
Warsztat muzyczny 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 15-19.03.3021 
Jan Zamoyski i złoty wiek Polski. 
22-26.03.2021 
XVII wiek- stulecie wojen. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

15-19.03.2021 
Revision 5 – podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 5 i przygotowanie do 
egzaminu. 
Powtórzenie materiału i przygotowanie do 
testu obejmującego materiał z rozdziału 5. 
Praca z dwiczeniami – rozumienie ze słuchu. 
22-26.03.2021 
Unit 5 test – sprawdzian. 
Rzeczowniki i przymiotniki – opisywanie 
cech różnych przedmiotów, zwierząt i osób. 
Pytania o wygląd z czasownikiem have got. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

15-19.03.2021 
Tworzenie pracy projektowej na temat 
zwierząt. 
Revision 5 – podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 5 i przygotowanie do 
egzaminu. 
Powtórzenie materiału i przygotowanie do 
testu obejmującego materiał z rozdziału 5. 
22-26.03.2021 
Praca z dwiczeniami – rozumienie ze słuchu. 
Unit 5 test – sprawdzian. 
Rzeczowniki i przymiotniki – opisywanie 
cech różnych przedmiotów, zwierząt i osób 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 15 - 19.03.2021 
Czym jest grafika ? 
22 – 26.03.2021 
Kartka wielkanocna 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 15 - 19.03.2021 
Znaki drogowe pionowe 
22 – 26.03.2021 
Ozdoba wielkanocna 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 15-19.03.2021 
Programujemy historyjki w języku Scratch – 
sztuczki w programie Scratch. 

Aktywnośd podczas zajęd 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadao, kartkówki, 

Paulina Mroczek 



22-26.03.2021 
Sterujemy duszkiem na ekranie – rysujemy 
figury. 

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

Religia 15-19.03.2021 
Miłośd Boga. 
22-26.03.2021 
Największe przykazanie. 

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  15-19.03.2021 r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni 
brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  
22-26.03.2021 r.  
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowieka 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

15-19.03.2021 
Charakterystyka zawodów i grup 
zawodowych. 
22-26.03.2021 
Chcę byd przyjacielem. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

 

Klasa 5A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 15-19.03.2021 
- Pijemy nektar, jemy ambrozję i zbieramy 
laury 
-Dramat w przestworzach- mit o Dedalu i 
Ikarze 
-Spotkanie z podmiotami- szeregowym i 
domyślnym 
-Spotkanie z podmiotami- szeregowym i 
domyślnym 
-Praktyka czyni mistrza-dwiczymy pisownię 
wyrazów z -ch i -h 
22-26.03.2021-Czas na powtórkę 
-Jakie drogowskazy odnajdziemy w 
książkach? 
-Zbójca o wrażliwym sercu –„Powrót taty” 
Adama Mickiewicza 
-Zbójca o wrażliwym sercu –„Powrót taty” 
Adama Mickiewicza 
-Sprawdzian wiadomości z działu 
„Mitologiczne krainy” 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyka 15-19.03.2021 
- Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 
siebie. 
- Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 
liczby naturalne. 
22-26.03.2021 
- Dzielenie ułamków dziesiętnych 
- Szacowanie wyników działao na ułamkach 
dziesiętnych. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 



Biologia 15-19.03.2021 
Tkanki roślinne. 
22-26.03.2021 
Korzeo – organ podziemny rośliny. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 15-19.03.2021 
- sprawdzenie wiadomości-odkrycia 
geograficzne. 
22-16.03.2021 
- wyjaśnia różnicę między pogodą a 
klimatem. 
 

 

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

Ewa Żelisko 

Muzyka 15-19.03.2021 
Na ludową nutę. Narodowe taoce polskie: 
krakowiak 
22-26.03.2021 
Folklor naszych sąsiadów. Folklor muzyczny 
krajów sąsiadujących z Polską 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Anna Jakubiak 

Historia 15-19.03.2021 
Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5. ,, 
Społeczeostwo średniowiecza”. 
Zanim powstała Polska. 
22-26.03.2021 
Quiz z rozdziału 5. ,,Społeczeostwo 
średniowiecza”. 
Mieszko I i początki Polski. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

15-19.03.2021 

 Zastosowanie wyższego stopnia 
przymiotników do porównywania cech 
różnych elementów krajobrazu oraz innych 
osób rzeczy. 
 Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
4. 
 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

 22-26.03.2021 

 Zastosowanie przymiotników w stopniu 
najwyższym w oparciu o historyjkę 
obrazkową "The Superfriends". 
 Miejsca i zwierzęta - rozmowy o 
elementach przyrody w oparciu o 
przeczytany tekst pt. "The coldest place on 
Earth". 
 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

15-19.03.2021 
Utrwalenie materiału z rozdziałów 1-4. 
Omówienie sprawdzianu z rozdziału 4. 
Opisywanie krajobrazu w kontekście 
historyjki obrazkowej. 
Zastosowanie wyższego stopnia 
przymiotników do porównywania cech 
różnych elementów krajobrazu oraz innych 
osób i rzeczy. 
22-26.03.2021 
Pytanie i odpowiadanie na pytania o 
upodobania i opinie. 
Zastosowanie przymiotników w stopniu 
najwyższym w oparciu o historyjkę 
obrazkową „The Superfriends”. 
Miejsca i zwierzęta – rozmowy o 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



elementach przyrody w oparciu o 
przeczytany tekst „The coldest place on 
Earth”. 

Plastyka 15 - 19.03.2021 
Kompozycja dynamiczna w sztuce baroku 
22 – 26.03.2021 
Kartka wielkanocna 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 15 - 19.03.2021 
Pismo techniczne 
22 – 26.03.2021 
Ozdoba wielkanocna 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 15-19.03.2021 
Umieszczamy duszka w określonym miejscu 
sceny i stosujemy powtarzanie poleceo. 
22-26.03.2021 
Programujemy historyjkę. 

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

Paulina Mroczek 

Religia 15-19.03.2021 
Biblia przestrzenią twórczości. 
22-26.03.2021 
Żyjemy Słowem Bożym. 
 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
Dziewczyny 

15-19.03.2021 r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni 
brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  
22-26.03.2021 r.  
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowieka 

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 15-19.03.2021 r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni 
brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  
22-26.03.2021 r.  
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowieka 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

15-19.03.2021 
- Czy ktoś mnie polubi? 
22-26.03.2021 
-Polska-mój kraj 

pogadanka, dyskusja na 
platformie Teams 

Joanna Ołdak 

 

Klasa 6A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i sprawdzania 
wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 15-19.03.2021r. 
Biblia – niewyczerpane źródło 
inspiracji. 
22 -26.03.2021r. 
Przypowieści biblijne – analiza i 
interpretacja. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 

 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 15-19.03.2021 
Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. 

Aktywnośd podczas zajęd zdalnych, 
rozwiązywanie praktyczne zadao, 

Paulina Mroczek 



Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. 
Powtórzenie wiadomości-liczby 
całkowite. 
Powtórzenie wiadomości-liczby 
całkowite. 
22-26.03.2021 
Sprawdzian wiadomości- liczby 
całkowite. 
Zapisywanie wyrażeo algebraicznych. 
Zapisywanie wyrażeo algebraicznych. 
Obliczanie wartości wyrażeo 
algebraicznych. 

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

Biologia 15-19.03.2021 
Płazy- kręgowce wodno-lądowe 
22-26.03.2021 
Przegląd płazów. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 15-19.03.2021 
- wymienia atrakcje turystyczne 
w wybranych krajach Europy 
Południowej na podstawie mapy 
tematycznej i fotografii. 
22-26.03.2021 
- omawia znaczenie turystyki dla 
krajów śródziemnomorskich z 
wykorzystaniem wykresów 
dotyczących liczby turystów 
i wysokości przychodów z turystyki. 

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

Ewa Żelisko 

Muzyka 15-19.03.2021  
Z muzyką w tle. Funkcja muzyki 
w filmie i reklamie 
22-26.03.2021 
Warsztat muzyczny 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 15-19.03.2021 
Quiz z rozdziału 4. ,, Od absolutyzmu 
do republiki”. 
Pierwszy rozbiór Polski. 
22-26.03.2021 
Kultura polskiego oświecenia. 

Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

15-19.03.2021 

 Zakupy - nazwy sklepów 

 "Zuzia and friends" - wyjście na zakupy 

 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

 22-26.03.2021 

 Sprawdzian obejmujący materiał z 
rozdziału 5. 
W sklepie odzieżowym - zakupy ubrao 

 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

15-19.03.2021 

 Zakupy - nazwy sklepów 

 "Zuzia and friends" - wyjście na zakupy 

 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

 22-26.03.2021 

 Sprawdzian obejmujący materiał z 
rozdziału 5. 
 W sklepie odzieżowym - zakupy ubrao 

 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 15-19.03.2021 Teams, Librus Marta Kasprowicz 



3 Powinnośd, koniecznośd lub jej brak – 
The Red Book – Sophie i Ben wyruszają 
na wyspę. 
Ulubione programy telewizyjne. 
Hollywood – stolica przemysłu 
filmowego. Przygotowanie quizu na 
temat znanego w kraju miejsca 
rozrywki. 
22-26.03.2021 
Revision 5 – podsumowanie I 
utrwalenie wiadomości z rozdziału 5. 
Dwiczenia na rozumienie ze słuchu. 
Sprawdzian obejmujący materiał z 
rozdziału 5. 

Plastyka 15 - 19.03.2021 
Grafika 
22 – 26.03.2021 
Kartka wielkanocna 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 15 - 19.03.2021 
Elementy elektroniki 
22 – 26.03.2021 
Ozdoba wielkanocna 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 15-19.03.2021 
Tworzymy dwupoziomową grę dla 
dwóch graczy – umieszczamy duszki na 
scenie i zliczamy punkty. 
22-26.03.2021 
Tworzymy dwupoziomową grę dla 
dwóch graczy – dodajemy drugi 
poziom gry i dźwięki. 

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

Paulina Mroczek 

Religia 15-19.03.2021 
Sakramenty c d. 
22-26.03.2021 
Sakramenty c d. 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
dziewczyny 

15-19.03.2021 r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni 
brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie 
człowieka  
22-26.03.2021 r.  
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na 
zdrowie człowieka 

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 15-19.03.2021 r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni 
brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie 
człowieka  
22-26.03.2021 r.  
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na 
zdrowie człowieka 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

15-19.03.2021 
Kultura języka, stroju i zachowania. 
22-26.03.2021 
Gospodarowanie naszymi finansami. 

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 15-19.03.2021r. 
Przypowieści biblijne – analiza i 
interpretacja. 
22 -26.03.2021r. 
Biblia – niewyczerpane źródło 
inspiracji. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 15-19.03.2021 
- Obniżki i podwyżki – zadnia. 
- Obliczanie liczby gdy dany jest jej 
procent. 
- Powtórzenie wiadomości o 
procentach. 
22-26.03.2021 
- Sprawdzian wiadomości  - procenty. 
- Porównywanie liczb dodatnich i 
ujemnych. 
- Dodawanie i odejmowanie liczb 
dodatnich i ujemnych. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 15-19.03.2021 
Płazy- kręgowce wodno-lądowe 
22-26.03.2021 
Przegląd płazów. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 15-19.03.2021 
- wymienia atrakcje turystyczne 
w wybranych krajach Europy 
Południowej na podstawie mapy 
tematycznej i fotografii. 
22-26.03.2021 
- omawia znaczenie turystyki dla krajów 
śródziemnomorskich z wykorzystaniem 
wykresów dotyczących liczby turystów 
i wysokości przychodów z turystyki. 

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

Ewa Żelisko 

Muzyka 15-19.03.2021  
Z muzyką w tle. Funkcja muzyki 
w filmie i reklamie 
22-26.03.2021 
Warsztat muzyczny 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 15-19.03.2021 
Quiz  z rozdziału 4. ,, Od absolutyzmu 
do republiki”. 
Pierwszy rozbiór Polski. 
22-26.03.2021 
Kultura polskiego oświecenia. 
Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

15-19.03.2021 

 Zakupy - nazwy sklepów 

 "Zuzia and friends" - wyjście na zakupy 

 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

 22-26.03.2021 

 Sprawdzian obejmujący materiał z 
rozdziału 5. 
W sklepie odzieżowym - zakupy ubrao 

 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 15-19.03.2021 Teams, Librus Alina Brzykcy 



2  Zakupy - nazwy sklepów 

 "Zuzia and friends" - wyjście na zakupy 

 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

 22-26.03.2021 

 Sprawdzian obejmujący materiał z 
rozdziału 5. 
 W sklepie odzieżowym - zakupy ubrao 

 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

Język angielski 
3 

15-19.03.2021 
Powinnośd, koniecznośd lub jej brak – 
The Red Book – Sophie i Ben wyruszają 
na wyspę. 
Ulubione programy telewizyjne. 
Hollywood – stolica przemysłu 
filmowego. Przygotowanie quizu na 
temat znanego w kraju miejsca 
rozrywki. 
22-26.03.2021 
Revision 5 – podsumowanie I 
utrwalenie wiadomości z rozdziału 5. 
Dwiczenia na rozumienie ze słuchu. 
Sprawdzian obejmujący materiał z 
rozdziału 5. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 15 - 19.03.2021 
Grafika 
22 – 26.03.2021 
Kartka wielkanocna 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 15 - 19.03.2021 
Elementy elektroniki 
22 – 26.03.2021 
Ozdoba wielkanocna 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 15-19.03.2021 
Tworzymy dwupoziomową grę dla 
dwóch graczy – dodajemy drugi 
poziom gry i dźwięki. 
22-26.03.2021 
Przykłady algorytmów 
matematycznych. 

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

Paulina Mroczek 

Religia 15-19.03.2021 
Sakramenty c d. 
22-26.03.2021 
Sakramenty c d. 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F 15-19.03.2021 r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni 
brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie 
człowieka  
22-26.03.2021 r.  
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na 
zdrowie człowieka 

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 

15-19.03.2021r. 
Poznajemy nasze talenty. 
22-26.03.2021r. 
„Chłopiec a dziewczyna – dwie różne 
osobowości” – pogadanka. 

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 15-19.03.2021 

Powtórzenie wiadomości o odmiennych i 

nieodmiennych częściach mowy. W stronę 

części zdania. 

Czesław Miłosz, Do mojej natury 

Słownik terminów literackich. 

Rozpoznawanie typów argumentacji.  

Czytamy nasze wybrane opowiadania twórcze 

z puentą i punktem zwrotnym. 

22-26.03.2021 

Dwiczenia frazeologiczne i stylistyczne.  

„W pustyni i w puszczy” – analiza i 
interpretacja. 

Microsoft Teams, Librus, 
Messenger 

Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 

Matematyka 15-19.03.2021 
- Sprawdzian – procenty. 
- Porównywanie liczb dodatnich i ujemnych. 
 - Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich i 
ujemnych. 
22-26.03.2021 
- Dodawanie i odejmowanie liczb - dwiczenia 
- Mnożenie i dzielenie. 
- Powtórzenie wiadomości – liczby dodatnie i 
ujemne. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 15-19.03.2021 
Płazy- kręgowce wodno-lądowe 
22-26.03.2021 
Przegląd płazów. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 15-19.03.2021 
- wymienia atrakcje turystyczne w wybranych 
krajach Europy Południowej na 
podstawie mapy tematycznej i fotografii. 
22-26.03.2021 
- omawia znaczenie turystyki dla krajów 
śródziemnomorskich z wykorzystaniem 
wykresów dotyczących liczby turystów 
i wysokości przychodów z turystyki. 

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

Ewa Żelisko 

Muzyka 15-19.03.2021  
Z muzyką w tle. Funkcja muzyki w filmie 
i reklamie 
22-26.03.2021 
Warsztat muzyczny 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 15-19.03.2021 
Quiz  z rozdziału 4. ,, Od absolutyzmu do 
republiki”. 
Pierwszy rozbiór Polski. 
22-26.03.2021 
Kultura polskiego oświecenia. 
Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język 
angielski 1 

15-19.03.2021 

 Zakupy - nazwy sklepów 

 "Zuzia and friends" - wyjście na zakupy 

 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

 22-26.03.2021 

 Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
5. 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



W sklepie odzieżowym - zakupy ubrao 

 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

Język 
angielski 2 

15-19.03.2021 

 Zakupy - nazwy sklepów 

 "Zuzia and friends" - wyjście na zakupy 

 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

 22-26.03.2021 

 Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
5. 
 W sklepie odzieżowym - zakupy ubrao 

 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 3 

15-19.03.2021 
Powinnośd, koniecznośd lub jej brak – The 
Red Book – Sophie i Ben wyruszają na wyspę. 
Ulubione programy telewizyjne. 
Hollywood – stolica przemysłu filmowego. 
Przygotowanie quizu na temat znanego w 
kraju miejsca rozrywki. 
22-26.03.2021 
Revision 5 – podsumowanie I utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 5. 
Dwiczenia na rozumienie ze słuchu. 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
5. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 15 - 19.03.2021 
Grafika 
22 – 26.03.2021 
Kartka wielkanocna 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 15 - 19.03.2021 
Elementy elektroniki 
22 – 26.03.2021 
Ozdoba wielkanocna 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 15-19.03.2021 
Tworzymy dwupoziomową grę dla dwóch 
graczy – dodajemy drugi poziom gry i dźwięki. 
22-26.03.2021 
Przykłady algorytmów matematycznych. 

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

Paulina Mroczek 

Religia 15-19.03.2021 
Sakramenty c d. 
22-26.03.2021 
Sakramenty c d. 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
dziewczyny 

15-19.03.2021 r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  
22-26.03.2021 r.  
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowieka 

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 15-19.03.2021 r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  
22-26.03.2021 r.  
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 

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

Damian Tucin 



człowieka 

Godzina 
wychowawcza 

15-19.03.2021 
Wypadki drogowe z udziałem nieletnich. Jak 
ich uniknąd? 
22-26.03.2021 
Jak radzid sobie ze stresem? 

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  15-19.03.2021 
-Ignacy Krasicki – dobry znajomy (pierwsza 
godzina) 
-Przemijania nie można zatrzymad (druga 
godzina) 
-Kiedy jesteśmy sami ze sobą … 
-Uważam, że …;moim zdaniem…; według 
mnie … Jak potwierdzid słusznośd swego 
zdania? 
-Uważam, że …;moim zdaniem …; według 
mnie … Jak potwierdzid słusznośd swego 
zdania? 
22-26.03.2021 
- praca klasowa z lektury „Latarnik” Henryka 
Sienkiewicza – dwie godziny lekcyjne 
-W świecie rzeźby 
-Typy zdao złożonych podrzędnie 
-Typy zdao złożonych podrzędnie 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyka 15-19.03.2021 
-  Rozwiązywanie równao.  
- Zadania tekstowe. 
22-26.03.2021 
- Procenty w zadaniach tekstowych. 
- Przekształcanie wzorów. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 15-19.03.2021 
Podsumowanie działu 7. 
Sprawdzian wiadomości z działu 7. 
22-26.03.2021 
Budowa narządu wzroku. 
Działanie narządu wzroku. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 15-19.03.2021r. 
- omawia rodzaje transportu lądowego w 
Polsce. 
- omawia gęstośd dróg kołowych  i autostrad 
w Polsce. 
22-26.03.2021 
- ocenia znaczenie transportu kołowego dla 
jakości życia mieszkaoców. 
- wskazuje na mapie porty lotnicze w Polsce. 

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 15-19.03.2021 
Zanieczyszczenia wód  
- źródła i skutki zanieczyszczeo wód 
- sposoby uzdatniania wód 
Powtórzenie wiadomości woda i roztwory 
wodne 
22-26.03.2021 
Quiz – sprawdzian wiadomości z roztworów 
wodnych 
Stężenie procentowe roztworu 
- co to jest stężenie procentowe 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 



- wzór i zadania na  obliczanie stężeo 
procentowych roztworów 

Fizyka 15-19 .03.2021 
- Badanie ruchu prostoliniowego 
jednostajnie przyspieszonego 
 – Analiza wykresów ruchów 
prostoliniowych: jednostajnego i 
jednostajnie zmiennego 
22-26. 03.2021 
 - Podsumowanie wiadomości z kinematyki. 
 - Sprawdzian wiadomości z działu 

"Kinematyka".  

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Muzyka 15-19.03.2021 
Twórczośd Fryderyka Chopina. 
22-26.03.2021 
Polonez. Opracowanie artystyczne muzyki 
ludowej. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 15-19.03.2021 
Quiz z rozdziału 5. ,,I wojna światowa”. 
Narodziny faszyzmu. 
22-25.03.2021 
ZSRS- imperium komunistyczne. 
Kultura i zmiany społeczne w okresie. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 15-19.03.2021  
Eine Nachricht schreiben/ 
Pisanie wiadomości. 
Przygotowanie do testu – powtórzenie. 
22-26.03.2021 
Wer ist wer in der Familie/Kto jest kim w 
rodzinie. Przedstawianie członków rodziny 
Er kann gut kochen/ 
On potrafi dobrze gotowad.  
Rozmawianie na temat umiejętności. 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język angielski 
1 

15-19.03.2021 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka – powtórzenie wybranych 
zagadnieo. 
Przygotowywanie posiłków i jedzenie poza 
domem. 
Dwiczenia w zakresie środków językowych – 
gramatyka 
22-26.03.2021 
List na temat kursu gotowania. 
Disco Soup. 
Powtórzenie materiału z rozdziału 6 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

15-19.03.2021 
Zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenia. 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka – powtórzenie wybranych 
zagadnieo. 
Przygotowywanie posiłków i jedzenie poza 
domem. 
22-26.03.2021 
Dwiczenia w zakresie środków językowych - 
gramatyka 
List na temat kursu gotowania. 
Disco Soup. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

15-19.03.2021 

 Składanie życzeo i gratulacji, odpowiadanie 
na życzenia i gratulacje 

 Uroczystości rodzinne 

 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 

Teams. Librus Alina Brzykcy 



jezykowe 

 22-26.03.2021 

 E-mail na temat uroczystości rodzinnych 

 E-mail na temat uroczystości rodzinnych 

 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

Plastyka 15 - 19.03.2021 
Nowe media w sztuce 
22 – 26.03.2021 
Kartka wielkanocna 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 15-19.03.2021 
Programowanie w języku Logo – sytuacje 
warunkowe i tworzenie animacji. 
22-26.03.2021 
Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji 
arkusza kalkulacyjnego – funkcje SUMA, 
ŚREDNIA, JEŻELI. 

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

Paulina Mroczek 

Religia 15-19.03.2021 
Sędziowie Izraela c d. 
22-26.03.2021 
Prorocy c d. 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F  15-19.03.2021 r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni 
brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  
22-26.03.2021 r.  
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowieka 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

15 - 19.03.2021 
Rodzina i ja – konflikty pokoleo 
22 – 26.03.2021 
Zwyczaje wielkanocne 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Sylwia Łaskowska 

 

Klasa 7B 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 15-19.03.2021 
Jak napisad opowiadanie? 
Dwiczenia redakcyjne: opowiadanie. 
22-26.03.2021 
Opis przeżyd wewnętrznych.  
 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 15-19.03.2021 
Nauczyciel nieobecny- zwolnienie lekarskie. 
22-26.03.2021 
Procenty w zadaniach tekstowych. 
Procenty w zadaniach tekstowych. 
Zastosowanie równao w zadaniach 
tekstowych – powtórzenie. 
Przekształcanie wzorów. 

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

Marta Wytrykus 

Biologia 15-19.03.2021 
Podsumowanie działu 7. 
Sprawdzian wiadomości z działu 7. 
22-26.03.2021 
Budowa narządu wzroku. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 



Działanie narządu wzroku. 

Geografia 15-19.03.2021r. 
- omawia rodzaje transportu lądowego w 
Polsce. 
- omawia gęstośd dróg kołowych  i autostrad 
w Polsce. 
22-26.03.2021 
- ocenia znaczenie transportu kołowego dla 
jakości życia mieszkaoców. 
- wskazuje na mapie porty lotnicze w Polsce. 

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 15-19.03.2021 
Zanieczyszczenia wód  
- źródła i skutki zanieczyszczeo wód 
- sposoby uzdatniania wód 
Powtórzenie wiadomości woda i roztwory 
wodne 
22-26.03.2021 
Quiz – sprawdzian wiadomości z roztworów 
wodnych 
Stężenie procentowe roztworu 
- co to jest stężenie procentowe 
- wzór i zadania na  obliczanie stężeo 
procentowych roztworów 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 15-19 .03.2021 
- Badanie ruchu prostoliniowego 
jednostajnie przyspieszonego 
 – Analiza wykresów ruchów 
prostoliniowych: jednostajnego i 
jednostajnie zmiennego 
22-26. 03.2021 
 - Podsumowanie wiadomości z kinematyki. 
 - Sprawdzian wiadomości z działu 

"Kinematyka".  

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Muzyka 15-19.03.2021 
Twórczośd Fryderyka Chopina. 
22-26.03.2021 
Polonez. Opracowanie artystyczne muzyki 
ludowej. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 15-19.03.2021 
Świat po I wojnie światowej. 
Quiz z rozdziału 5. ,,I wojna światowa”. 
22-26.03.2021 
Narodziny faszyzmu. 
ZSRS- imperium komunistyczne. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 15-19.03.2021  
Eine Nachricht schreiben/ 
Pisanie wiadomości. 
Przygotowanie do testu – powtórzenie. 
22-26.03.2021 
Wer ist wer in der Familie/Kto jest kim w 
rodzinie. Przedstawianie członków rodziny 
Er kann gut kochen/ 
On potrafi dobrze gotowad.  
Rozmawianie na temat umiejętności. 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język angielski 
1 

15-19.03.2021 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka – powtórzenie wybranych 
zagadnieo. 
Przygotowywanie posiłków i jedzenie poza 
domem. 
Dwiczenia w zakresie środków językowych – 
gramatyka 

Teeams, Librus Marta Kasprowicz 



22-26.03.2021 
List na temat kursu gotowania. 
Disco Soup. 
Powtórzenie materiału z rozdziału 6 

Język angielski 
2 

15-19.03.2021 
Zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenia. 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka – powtórzenie wybranych 
zagadnieo. 
Przygotowywanie posiłków i jedzenie poza 
domem. 
22-26.03.2021 
Dwiczenia w zakresie środków językowych - 
gramatyka 
List na temat kursu gotowania. 
Disco Soup. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

15-19.03.2021 

 Składanie życzeo i gratulacji, odpowiadanie 
na życzenia i gratulacje 

 Uroczystości rodzinne 

 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

 22-26.03.2021 

 E-mail na temat uroczystości rodzinnych 

 E-mail na temat uroczystości rodzinnych 

 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

 Alina Brzykcy 

Plastyka 15 - 19.03.2021 
Projekt artystyczno-edukacyjny cz. II 
22 – 26.03.2021 
Kartka wielkanocna 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 15-19.03.2021 
Programowanie w języku Logo – sytuacje 
warunkowe i tworzenie animacji. 
22-26.03.2021 
Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji 
arkusza kalkulacyjnego – funkcje SUMA, 
ŚREDNIA, JEŻELI. 

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

Paulina Mroczek 

Religia 15-19.03.2021 
Sędziowie Izraela c d. 
22-26.03.2021 
Prorocy c d. 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F  15-19.03.2021 r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni 
brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  
22-26.03.2021 r.  
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowieka 

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 

15- 19.03.2021  
Zawód o jakim marzę. 
22-26.03.2021  

Rodzina i ja – konflikty pokoleo.  

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 15.03-19.03.2021 

Części zdania i związki wyrazowe w zdaniu. 

Ignacy Krasicki, bajki a Jan Sztautynger, 

wybrane utwory - podsumowanie i 

porównanie 

Aleksander Fredro, Koguty 

Adam Mickiewicz, Przyjaciele  

Jan Brzechwa, Lis i jaskółka, Pająk i muchy  

22.03-26.03.2021 

Ignacy Krasicki, Żona modna  

Adam Mickiewicz, Świtezianka  

Adam Mickiewicz, Burza  

Adam Mickiewicz, Dziady cz. II (całośd) - test 

Microsoft Teams, Librus, 
Messenger 

Bogumiła Jarosławska-
Malinowska 

Matematyka 15-19.03.2021 
Nauczyciel nieobecny- zwolnienie lekarskie. 
22-26.03.2021 
Procenty w zadaniach tekstowych. 
Procenty w zadaniach tekstowych. 
Zastosowanie równao w zadaniach 
tekstowych – powtórzenie. 
Przekształcanie wzorów. 

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

Marta Wytrykus 

Biologia 15-19.03.2021 
Podsumowanie działu 7. 
Sprawdzian wiadomości z działu 7. 
22-26.03.2021 
Budowa narządu wzroku. 
Działanie narządu wzroku. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 15-19.03.2021r. 
- omawia rodzaje transportu lądowego w 
Polsce. 
- omawia gęstośd dróg kołowych  i autostrad 
w Polsce. 
22-26.03.2021 
- ocenia znaczenie transportu kołowego dla 
jakości życia mieszkaoców. 
- wskazuje na mapie porty lotnicze w Polsce. 

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 15-19.03.2021 
Zanieczyszczenia wód  
- źródła i skutki zanieczyszczeo wód 
- sposoby uzdatniania wód 
Powtórzenie wiadomości woda i roztwory 
wodne 
22-26.03.2021 
Quiz – sprawdzian wiadomości z roztworów 
wodnych 
Stężenie procentowe roztworu 
- co to jest stężenie procentowe 
- wzór i zadania na  obliczanie stężeo 
procentowych roztworów 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 15-19 .03.2021 
- Badanie ruchu prostoliniowego 
jednostajnie przyspieszonego 
 – Analiza wykresów ruchów 
prostoliniowych: jednostajnego i 
jednostajnie zmiennego 
22-26. 03.2021 
 - Podsumowanie wiadomości z kinematyki. 
 - Sprawdzian wiadomości z działu 

"Kinematyka".  

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Muzyka 15-19.03.2021 
Twórczośd Fryderyka Chopina. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 



22-26.03.2021 
Polonez. Opracowanie artystyczne muzyki 
ludowej. 

Historia 15-19.03.2021 
Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5. ,,I 
wojna światowa”. 
Świat po I wojnie światowej. 
22-26.03.2021 
Quiz z rozdziału 5. ,,I wojna światowa”. 
Narodziny faszyzmu. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 15-19.03.2021  
Eine Nachricht schreiben/ 
Pisanie wiadomości. 
Przygotowanie do testu – powtórzenie. 
22-26.03.2021 
Wer ist wer in der Familie/Kto jest kim w 
rodzinie. Przedstawianie członków rodziny 
Er kann gut kochen/ 
On potrafi dobrze gotowad.  
Rozmawianie na temat umiejętności. 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język angielski 
1 

15-19.03.2021 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka – powtórzenie wybranych 
zagadnieo. 
Przygotowywanie posiłków i jedzenie poza 
domem. 
Dwiczenia w zakresie środków językowych – 
gramatyka 
22-26.03.2021 
List na temat kursu gotowania. 
Disco Soup. 
Powtórzenie materiału z rozdziału 6 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

15-19.03.2021 
Zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenia. 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka – powtórzenie wybranych 
zagadnieo. 
Przygotowywanie posiłków i jedzenie poza 
domem. 
22-26.03.2021 
Dwiczenia w zakresie środków językowych - 
gramatyka 
List na temat kursu gotowania. 
Disco Soup. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

15-19.03.2021 

 Składanie życzeo i gratulacji, odpowiadanie 
na życzenia i gratulacje 

 Uroczystości rodzinne 

 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

 22-26.03.2021 

 E-mail na temat uroczystości rodzinnych 

 E-mail na temat uroczystości rodzinnych 

 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Plastyka 15 - 19.03.2021 
Projekt artystyczno-edukacyjny cz. II 
22 – 26.03.2021 
Kartka wielkanocna 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 15-19.03.2021 
Programowanie w języku Logo – sytuacje 
warunkowe i tworzenie animacji. 

Aktywnośd podczas zajęd 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadao, kartkówki, 

Paulina Mroczek 



22-26.03.2021 
Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji 
arkusza kalkulacyjnego – funkcje SUMA, 
ŚREDNIA, JEŻELI. 

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

Religia 15-19.03.2021 
Sędziowie Izraela c d. 
22-26.03.2021 
Prorocy c d. 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F  15-19.03.2021 r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni 
brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  
22-26.03.2021 r.  
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowieka 

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 

15-19.03.2021 

Fizjologia zmian okresu dojrzewania – 

referat. 

22-26.03.2021 

Spotkanie…….(doradztwo zawodowe) 

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 15-19.03.2021 
-Przed egzaminem- powtórzenie wiadomości 
z twórczości Juliusza Słowackiego 
(„Balladyna”, „Testament mój”) 
-Przed egzaminem-powtórzenie wiadomości z 
twórczości Jana Kochanowskiego  
- egzamin ósmoklasisty 
22-26.03.2021-W ogrodzie życia 
-Piękno często bywa ukryte 
-Czy można zachwycid się codziennością?  
-Piękno może mied różne oblicza 
-Piękno może mied różne oblicza 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyka 15-19.03.2021 
-Odcinki w ostrosłupach. 
- Egzaminy próbne. 
22-26.03.2021 
- Powtórzenie wiadomości o graniastosłupach 
i ostrosłupach. 
- Omówienie zadao z próbnego egzaminu z 
matematyki. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 15-19.03.2021 
Próbny Egzamin Ósmoklasisty. 
22-26.03.2021 
Nieantagonistyczne zależności między 
gatunkami. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 15-19.03.2021 
-  omawia cechy charakterystyczne 
gospodarki kraju z uwzględnieniem surowców 
mineralnych, rozwoju przemysłu i handlu. 
22-26.03.2021 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadao, poleceo poprzez 
dziennik elektroniczny Librus oraz 
przez platformę Microsoft Teams. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 

Ewa Żelisko 



- przedstawia miejsce Kanady w światowej 

produkcji wybranych płodów rolnych na 
podstawie wykresu. 

wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na w/w przekaźniki 
elektroniczne. 

Chemia 15-19.03.2021 
Aminy 
- co to są aminy 
- właściwości i zastosowanie amin 
Próbne egzaminy klas ósmych 
22-26.03.2021 
Aminokwasy 
- co to są aminokwasy 
- właściwości i zastosowanie aminokwasów 
Powtórzenie wiadomości – pochodne 
węglowodorów 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 15-19 .03.2021 
- Wysokośd i głośnośd dźwięku 
- Próbny egzamin ósmoklasisty. 
22-26. 03.2021 
 - Fale elektromagnetyczne. 
- Drgania i fale - rozwiązywanie zadao. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Historia 15-19.03.2021 
Początki opozycji demokratycznej w Polsce. 
Quiz rozdziału 4. ,,Polska po II wojnie 
światowej”. 
22-26.03.2021 
Powstanie ,,Solidarności”. 
Stan wojenny i schyłek PRL-u. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język 
niemiecki 

15-19.03.2021 
Przygotowanie do testu sprawdzającego. 
Powtórzenie 
Als Austauschschüler in Berlin. (1) Wymiana 
międzynarodowa 
22-26.03.2021 
Als Austauschschüler in Berlin. (2) Wymiana 
międzynarodowa 
Bei der Gastfamilie. U rodziny przyjmującej 
gości. (1) 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 
 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 

Język 
angielski 1 

15-19.03.2021 

 Uzupełnianie fragmentów zdao z 
uwzględnieniem słownictwa z zakresu 
odkrycia naukowe, tworzenie wiadomości 
typu wpis na forum. 
 Odkrycia naukowe - tworzenie wiadomości 
typu wpis na forum. 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

 22-26.03.2021 

 Utrwalenie materiału z rozdziałów 11 i 12 w 
formie gier i zabaw, rozwiązywanie zadao 
egzaminacyjnych. 
 Próbny egzamin ósmoklasisty. Rozumienie 
tekstów mówionych, rozumienie tekstów 
pisanych. 
 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 2 

15-19.03.2021 
Zastosowanie trybów warunkowych do 
opisywania doświadczeo związanych z 
uprawianiem sportu. 
Doskonalenie umiejętności rozumienia ze 
słuchu oraz reagowanie językowe w 
sytuacjach życia codziennego związanych z 
uprawianiem sportu. 
Tworzenie krótkiej wypowiedzi pisemnej. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



22-16.03.2021 
Utrwalenie materiału z rozdziałów 9 i 10. 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
10. 
Zastosowanie czasu Past Simple i Past 
Continuous do opisu przeszłych zdarzeo, 
udzielanie i pytanie o informacje. 

Informatyka 15-19.03.2021 
Stosowanie instrukcji warunkowej i 
iteracyjnej w języku Python. 
22-26.03.2021 
Stosowanie podprogramów w środowiskach 
programowania Baltie i Scratch oraz funkcji w 
języku Python. 

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

Paulina Mroczek 

WOS 15-19.03.2021 
Władza wykonawcza –  
Prezydent RP 
Próbny egzamin gimnazjalny 
22-26.03.2021 
Władza wykonawcza –  
Sylwetki prezydentów polskich po 1989r.  
Władza wykonawcza- 
Rada Ministrów (rząd) 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Maria Wytrykowska 

EDB 15-19.03.2021 
Pomoc osobie nieprzytomnej. 
22-26.03.2021 
Apteczka pierwszej pomocy 

Teams, Librus Agnieszka Kowalik 

Religia 15-19.03.2021 
Chrześcijaostwo. 
22-26.03.2021 
Reformacja. 
 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
dziewczyny 

15-19.03.2021 r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  
22-26.03.2021 r.  
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowieka 

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 15-19.03.2021 r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  
22-26.03.2021 r.  
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowieka 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

15-19.03.2021 
Sposoby spędzania wolnego czasu z rodziną. 
22-26.03.2021 
Mam rożne obowiązki domowe i szkolne. 

Dziennik elektroniczny librus, 
Teams 

Justyna Wasiak 

 

Klasa 8B 
 

Przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 15-19.03.2021r. dziennik elektroniczny Librus,  Danuta Turczyoska 



Przed egzaminem. Dwiczenia redakcyjne: 
opowiadanie i rozprawka. 
22-26.03.2021r. 
Twórczośd Adama Mickiewicza. Powtórzenie 
wiadomości. 

platforma Microsoft Teams 
 

Matematyka 15-19.03.2021 
-Odcinki w ostrosłupach. 
- Egzaminy próbne. 
22-26.03.2021 
- Powtórzenie wiadomości o graniastosłupach 
i ostrosłupach. 
- Omówienie zadao z próbnego egzaminu z 
matematyki. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 15-19.03.2021 
Nieantagonistyczne zależności między 
gatunkami. 
22-26.03.2021 
Zależności między gatunkami – prezentacje 
prac. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 15-19.03.2021 
- omawia cechy charakterystyczne gospodarki 
kraju z uwzględnieniem surowców 
mineralnych, rozwoju przemysłu i handlu. 
22-26.03.2021 

- przedstawia miejsce Kanady w światowej 

produkcji wybranych płodów rolnych na 
podstawie wykresu. 

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

Ewa Żelisko 

Chemia 15-19.03.2021 
Aminy 
- co to są aminy 
- właściwości i zastosowanie amin 
Próbne egzaminy klas ósmych 
22-26.03.2021 
Aminokwasy 
- co to są aminokwasy 
- właściwości i zastosowanie aminokwasów 
Powtórzenie wiadomości – pochodne 
węglowodorów 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 15-19 .03.2021 
- Wysokośd i głośnośd dźwięku 
- Próbny egzamin ósmoklasisty. 
22-26. 03.2021 
 - Fale elektromagnetyczne. 
- Drgania i fale - rozwiązywanie zadao. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Historia 15-19.03.2021 
PRL w latach 1956-1970. 
Polska w latach 70.XX wieku. 
22-26.03.2021 
Powtórzenie wiadomości z rozdziału 4. ,, 
Polska po II wojnie światowej”. 
Początki opozycji demokratycznej w Polsce. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 15-19.03.2021 
Przygotowanie do testu sprawdzającego. 
Powtórzenie 
Als Austauschschüler in Berlin. (1) Wymiana 
międzynarodowa 
22-26.03.2021 
Als Austauschschüler in Berlin. (2) Wymiana 
międzynarodowa 
Bei der Gastfamilie. U rodziny przyjmującej 
gości. (1) 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 



Język angielski 
1 

15-19.03.2021 

 Uzupełnianie fragmentów zdao z 
uwzględnieniem słownictwa z zakresu 
odkrycia naukowe, tworzenie wiadomości 
typu wpis na forum. 
 Odkrycia naukowe - tworzenie wiadomości 
typu wpis na forum. 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

 22-26.03.2021 

 Utrwalenie materiału z rozdziałów 11 i 12 w 
formie gier i zabaw, rozwiązywanie zadao 
egzaminacyjnych. 
 Próbny egzamin ósmoklasisty. Rozumienie 
tekstów mówionych, rozumienie tekstów 
pisanych. 
 Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

15-19.03.2021 
Zastosowanie trybów warunkowych do 
opisywania doświadczeo związanych z 
uprawianiem sportu. 
Doskonalenie umiejętności rozumienia ze 
słuchu oraz reagowanie językowe w 
sytuacjach życia codziennego związanych z 
uprawianiem sportu. 
Tworzenie krótkiej wypowiedzi pisemnej. 
22-16.03.2021 
Utrwalenie materiału z rozdziałów 9 i 10. 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
10. 
Zastosowanie czasu Past Simple i Past 
Continuous do opisu przeszłych zdarzeo, 
udzielanie i pytanie o informacje. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Informatyka 15-19.03.2021 
Stosowanie instrukcji warunkowej i 
iteracyjnej w języku Python. 
22-26.03.2021 
Stosowanie podprogramów w środowiskach 
programowania Baltie i Scratch oraz funkcji w 
języku Python. 

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

Paulina Mroczek 

WOS 15-19.03.2021 
Władza wykonawcza –  
Prezydent RP 
Próbny egzamin gimnazjalny 
22-26.03.2021 
Władza wykonawcza –  
Sylwetki prezydentów polskich po 1989r.  
Władza wykonawcza- 
Rada Ministrów (rząd) 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Maria Wytrykowska 

EDB 15-19.03.2021 
Pomoc osobie nieprzytomnej. 
22-26.03.2021 
Apteczka pierwszej pomocy. 

Teams, Librus Agnieszka Kowalik 

Religia 15-19.03.2021 
Chrześcijaostwo. 
22-26.03.2021 
Reformacja. 
 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
dziewczyny 

15-19.03.2021 r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadao, poleceo poprzez  
Teamsa oraz dziennik 
elektroniczny Librus. Sprawdzanie 

Mariusz Firszt 



22-26.03.2021 r.  
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowieka 

wiedzy  i wykonanej pracy 
poprzez Teamsa i Librusa 

W-F chłopcy 15-19.03.2021 r. 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej poprawę siły mięśni brzucha 
- wpływ nawodnienia na zdrowie człowieka  
22-26.03.2021 r.  
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
- wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie 
człowieka 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

15-19.03.2021 
Czym jest stres i jak sobie z nim radzid.  
Przypomnienie procedur organizacyjnych 
Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty. 
22-26.03.2021 
Szacunek wobec siebie i innych.  

Dziennik elektroniczny librus, 
Teams 

Monika Lach 

 

 


