
 

Klasa 4A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 30.11 
Przygody przymiotnika. Pisownia 
przymiotników (wielka i mała litera) 
1-4.12 
zwolnienie lekarskie 
7-10.12 
Sprawdzamy dwiczenia ortograficzne Zeszyt 
dwiczeo, s. 57-60  
Co się stanie, gdy dołożymy przymiotnik do 
rzeczownika?  
Jaką funkcję pełni przymiotnik i przez co się 
odmienia? – cz. 1  
Zeszyt dwiczeo (s.14-18) 
i podręcznik.  
Jaką funkcję pełni przymiotnik i przez co się 
odmienia? – cz. 2 
Zeszyt dwiczeo (s. 19-23) 
 i podręcznik. 
Jak sporządzid notatkę? 
- mapy myśli, krótkie teksty, punkty, 
schematy, tabele; 
• Jak uważnie i ze zrozumieniem czytad 
tekst? 
• Jak odszukad w tekście ważne informacje? 
• Czym się kierowad przy wyborze sposobu 
zanotowania istotnych informacji. 
+ jak wygląda katalog biblioteczny? 
+Pierwsze spotkanie z lekturą Mikołajek 
(quiz ze znajomości lektury i wiedzy o 
autorze) 
Świat przedstawiony Mikołajka i 
poszczególnych opowiadao. 
Szkoła Mikołajka a nasza szkoła. Wagarowad 
czy nie wagarowad? Konsekwencje naszych 
decyzji. 
14-17.12 
Komiczne przypadki Mikołajka, czyli czy 
Ludeczka da się lubid?! 
Jaki powinien byd nasz stosunek do psów? 
Na podstawie opowiadania pt. Reks. 
Dorośli w oczach dzieci. Jak opisad postad? 
Jak zbudowane jest opowiadanie pt. Palę 
cygaro. 
Sprawdzian nr 2_rozdział 2 
21-22.12 
„Najbardziej pracowita częśd mowy” – 
czasownik 
Jaką funkcję pełni czasownik i przez co się 
odmienia? 

Microsoft Teams, Librus Bogumiła Jarosławska-
Malinowska 

Matematyka 07.12-11.12.2020 
 Dzielenie pisemne przez liczby 
jednocyfrowe 
Działania pisemne. Zadania tekstowe 
14.12-18.12.2020 
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości- 
działania pisemne 

Microsoft Teams, Librus Beata Uszyoska 



Sprawdzian wiadomości – działania pisemne 
Proste, półproste, odcinki 
21.12- 22.12.2020 
Wzajemne położenie prostych 

Przyroda 30.11-04.12.2020 
Szkielet i mięśnie umożliwiają ruch. 
Układ nerwowy kontroluje pracę organizmu. 
07-11.12.2020 
Układ rozrodczy umożliwia wydawanie na 
świat potomstwa. 
Dojrzewanie, czas wielkich zmian. 
14-18.12.2020 
Podsumowanie działu 4. 
Test z działu „Odkrywamy tajemnice ciała 
człowieka”. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Muzyka Świąteczne tradycje w naszych domach. 
Kolęda Lulajże, Jezuniu  
(30.11.-04.12) 
I Kolędy polskie. Śpiewanie i granie  
(07.12-11.12) 
Warsztat muzyczny 
(14.12-18.12) 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia Podsumowanie wiadomości z rozdziału 1. 
Mieszko I i chrzest Polski. 
Bolesław Chrobry- pierwszy król Polski. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

30.11-04.12 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 
Prośby o pozwolenie - odgrywanie dialogów. 
07-11.12 
Unit 3 Test. 
Praca projektowa - tradycje 
bozonarodzeniowe w Anglii 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci językowe 
14-18.12 
Prośby o pozwolenie - odgrywanie dialogów. 
Mój ulubiony sportowiec - tworzenie 
pisemnego opisu sportowca i jego/jej 
umiejętności. 
Carols - koledy 

 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

30.11-04.12 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci językowe 
07-11.12 
Praca projektowa - tradycje 
bozonarodzeniowe w Anglii 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 
Unit 3 Test. 
14-18.12 
Prośby o pozwolenie - odgrywanie dialogów. 
Mój ulubiony sportowiec - tworzenie 
pisemnego opisu sportowca i jego/jej 
umiejętności. 
Carols – koledy 
 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Plastyka Warsztat malarza 
Czy znasz te słowa ? Kompendium wiedzy o 
malarstwie 
Czym jest rzeźba ? 
Czy wszystkie rzeźby są do siebie podobne ? 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika Ochrona i zdobienie drewna 
Zdobienie drewna techniką decoupage 
Zdobienie drewna techniką decoupage 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 



Kompendium wiedzy,  
Materiały konstrukcyjne – drewno. 

Informatyka Metody stosowane w komputerowym 
rysowaniu – wykonujemy operacje na 
fragmencie rysunku. 
Metody stosowane w komputerowym 
rysowaniu – stosujemy narzędzie Linia 
i Ołówek oraz więcej kolorów. 
Metody stosowane w komputerowym 
rysowaniu – sztuczki ułatwiające 
komputerowe rysowanie. 
Zdania utrwalające. 

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

Paulina Mroczek 

Religia Powtórzenie wiadomości  o skrótach nazw 
ksiąg Pisma Św. Podsumowanie nabożeostw 
różaocowych. 
Uroczystośd Wszystkich Świętych. Modlimy 
się za zmarłych. 

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  30.11. – 04.12.2020r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na 
temat gier zespołowych 
07.12. – 11.12.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała 
- poszerzanie wiedzy dotyczącej sportów 
zimowych 
14.12-22.12.2020r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
 – poszerzanie wiedzy              -  dotyczącej 
hartowania organizmu w okresie zimowym 
 

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 

30.11-04.12 
Budujemy więzi międzyludzkie 
07-11.12 
Bądź superbohaterem - pogadanki 
profilaktyczne. 
14-18.12 
Boże Narodzenie klasy 4A. 
 

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 30.11 

Przygody przymiotnika. Pisownia 
przymiotników (wielka i mała litera) 
1-4.12 

zwolnienie lekarskie 
7-11.12 

Sprawdzamy dwiczenia ortograficzne Zeszyt 

dwiczeo, s. 57-60  

Co się stanie, gdy dołożymy przymiotnik do 

rzeczownika? 

Jaką funkcję pełni przymiotnik i przez co się 

Microsoft Teams, Librus Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 



odmienia? – cz. 1  

Zeszyt dwiczeo (s.14-18) 

i podręcznik.  

Jaką funkcję pełni przymiotnik i przez co się 

odmienia? – cz. 2 

Zeszyt dwiczeo (s. 19-23) 

 i podręcznik. 

Jak sporządzid notatkę? 

- mapy myśli, krótkie teksty, punkty, 

schematy, tabele; 

• Jak uważnie i ze zrozumieniem czytad 

tekst? 

• Jak odszukad w tekście ważne informacje? 

• Czym się kierowad przy wyborze sposobu 

zanotowania istotnych informacji. 

+ jak wygląda katalog biblioteczny? 

+Pierwsze spotkanie z lekturą Mikołajek 

(quiz ze znajomości lektury i wiedzy o 

autorze) 

Świat przedstawiony Mikołajka 

 i poszczególnych opowiadao. 

Szkoła Mikołajka a nasza szkoła. Wagarowad 
czy nie wagarowad? Konsekwencje naszych 
decyzji. 
14-18.12 

Komiczne przypadki Mikołajka, czyli czy 

Ludeczka da się lubid?! 

Jaki powinien byd nasz stosunek do psów? 

Na podstawie opowiadania pt. Reks. 

Dorośli w oczach dzieci. Jak opisad postad? 

Jak zbudowane jest opowiadanie pt. Palę 

cygaro. 

Sprawdzian nr 2_rozdział 2 
21 -22.12  

„Najbardziej pracowita częśd mowy” – 

czasownik 

Jaką funkcję pełni czasownik i przez co się 
odmienia? 

Matematyka 07.12-11.12.2020 
 Dzielenie pisemne przez liczby 
jednocyfrowe 
Działania pisemne. Zadania tekstowe 
14.12-18.12.2020 
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości- 
działania pisemne 
Sprawdzian wiadomości – działania pisemne 
Proste, półproste, odcinki 
21.12- 22.12.2020 
Wzajemne położenie prostych 

Microsoft Teams, Librus Beata Uszyoska 

Przyroda 30.11-04.12.2020 
Szkielet i mięśnie umożliwiają ruch. 
Układ nerwowy kontroluje pracę organizmu. 
07-11.12.2020 
Układ rozrodczy umożliwia wydawanie na 
świat potomstwa. 
Dojrzewanie, czas wielkich zmian. 
14-18.12.2020 
Podsumowanie działu 4. 
Test z działu „Odkrywamy tajemnice ciała 
człowieka”. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 



21-22.12.2020 
Omówienie testu z działu „Odkrywamy 
tajemnice ciała człowieka”. 

Muzyka Świąteczne tradycje w naszych domach. 
Kolęda Lulajże, Jezuniu  
(30.11.-04.12) 
I Kolędy polskie. Śpiewanie i granie  
(07.12-11.12) 
Warsztat muzyczny 
(14.12-18.12) 
Zima dźwiękiem malowana. Barwa dźwięku. 
Głosy wokalne 
(21.12-25.12) 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia Podsumowanie wiadomości z rozdziału 1. 
Mieszko I i chrzest Polski. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

30.11-04.12 
Dwiczenia utrwalające znajomośd 
słownictwa I struktur językowych z rozdziału 
1 i 2. 
Sprawdzian wiadomości z rozdziału 2: 
School. 
My house – opisywanie wymarzonego domu 
z zastosowaniem nazw pomieszczeo. 
07-11.12 
Zastosowanie przyimków miejsca I 
konstrukcji there is/there are w określaniu 
położenia przedmiotów. 
Wypełnianie kart członkowskich – pytanie o 
dane osobowe i udzielanie informacji na 
swój temat. 
Zastosowanie konstrukcji there is/there are 
w pytaniach i odpowiedziach dotyczących 
opisywanych pomieszczeo. 
14-18.12 
Opisy niezwykłych domów w przeczytanych 
tekstach. 
Mój pokój – opisywanie swojego pokoju z 
zastosowaniem przymiotników. 
Praca projektowa na temat polskiego zamku 
w oparciu o tekst „Warwick castle” 
21-22.12 
Revision 3 – podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 3 i przygotowanie do 
egzaminu. 
Christmas time. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

30.11-04.12 
Dwiczenia utrwalające znajomośd 
słownictwa I struktur językowych z rozdziału 
1 i 2. 
Sprawdzian wiadomości z rozdziału 2: 
School. 
My house – opisywanie wymarzonego domu 
z zastosowaniem nazw pomieszczeo. 
07-11.12 
Zastosowanie przyimków miejsca I 
konstrukcji there is / there are w określaniu 
położenia przedmiotów. 
Wypełnianie kart członkowskich – pytanie o 
dane osobowe i udzielanie informacji na 
swój temat. 
Zastosowanie konstrukcji there is / there are 
w pytaniach i odpowiedziach dotyczących 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



opisywanych pomieszczeo. 
14-18.12 
Opisy niezwykłych domów w przeczytanych 
tekstach. 
Mój pokój – opisywanie swojego pokoju z 
zastosowaniem przymiotników. 
Praca projektowa na temat polskiego zamku 
w oparciu o tekst „Warwick castle” 
21-22.12 
Revision 3 – podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 3 i przygotowanie do 
egzaminu. 
Christmas time. 

Plastyka Warsztat malarza 
Czy znasz te słowa ? Kompendium wiedzy o 
malarstwie 
Czym jest rzeźba ? 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika Ochrona i zdobienie drewna 
Zdobienie drewna techniką decoupage 
Zdobienie drewna techniką decoupage 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka Metody stosowane w komputerowym 
rysowaniu – wykonujemy operacje na 
fragmencie rysunku. 
Metody stosowane w komputerowym 
rysowaniu – stosujemy narzędzie Linia 
i Ołówek oraz więcej kolorów. 
Metody stosowane w komputerowym 
rysowaniu – sztuczki ułatwiające 
komputerowe rysowanie. 
Zdania utrwalające. 

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

Paulina Mroczek 

Religia Powtórzenie wiadomości  o skrótach nazw 
ksiąg Pisma Św. Podsumowanie nabożeostw 
różaocowych. 
 
Uroczystośd Wszystkich Świętych. Modlimy 
się za zmarłych. 

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  30.11. – 04.12.2020r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na 
temat gier zespołowych 
07.12. – 11.12.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała 
- poszerzanie wiedzy dotyczącej sportów 
zimowych 
14.12-22.12.2020r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
 – poszerzanie wiedzy -  dotyczącej 
hartowania organizmu w okresie zimowym 
 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

Tradycje andrzejkowe – prezentacje 
uczniów. 
Znaczenie pracy w życiu człowieka. 
Sposoby zdobywania wiedzy. 
Boże Narodzenie – Wigilia - tradycje 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

 

 



Klasa 5A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 30.11.-Pisownia wyrazów „ą” i „ę” w 
zakooczeniach 
01.12.-Z jakich elementów zbudowany jest 
wyraz odmienny? 
02.12.-Chłopięcy świat (lektura „Chłopcy z 
Placu Broni”) 
03.12.-Przyjaciele i wrogowie-chłopcy z 
Placu Broni i czerwone koszule 
04.12.-Okropna zdrada- O Gerebie 
07.12.-Niepozorny bohater- Nemeczek 
08.12.-Jedni rozkazują, drudzy słuchają i 
wykonują 
(lektura „Chłopcy z Placu Broni”) 
09.12.-Autorytet czy idol? 
10.12.-Praca klasowa z lektury „Chłopcy z 
Placu Broni” 
11.12.-Wiersz o pewnym czarodzieju 
14.12.-Droga Lewego do sławy 
15.12.-Uczymy się pięknie recytowad teksty  
16.12.-W zalewie reklam 
17.12.-Podsumujmy naszą wiedzę 
18.12.-Sprawdzian z działu II  
21.12- O przymiotniku słów parę 
22.12.-Wyższy i najwyższy- o stopniowaniu 
przymiotników 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyka 30.11-04.12.2020 
- Dzielenie ułamków przez liczby naturalne. 

- Dzielenie ułamków. 

07-11.12.2020 

- Dzielenie ułamków . 

 - Powtórzenie wiadomości z ułamków 

zwykłych. 

- Sprawdzian – ułamki zwykłe. 

- Proste prostopadłe i proste równoległe. 

14-18.12.2020 

- Kąty 
- Mierzenie kątów. 
- Kąty, przyległe, wierzchołkowe. Kąty 

utworzone przez trzy proste. 

21-22.12.2020 

- Wielokąty. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 30.11-04.12.2020 
Sposoby oddychania organizmów. 
07-11.12.2020 
Podsumowanie działu 2. 
14-18.12.2020 
Test wiadomości z działu „ Budowa i 
czynności życiowe organizmów”. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 02.12.2020r.- 09.12.2020r. 
- opisuje cechy krajobrazu wielkomiejskiego. 
- powtórzenie wiadomości - Krajobrazy 
Polski. 
16.12.2020r. 
-  Sprawdzenie umiejętności ucznia - 
Krajobrazy 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 

Ewa Żelisko 



 przekaźniki elektroniczne 

Muzyka Warsztat muzyczny 
(30.11.-04.12) 
I Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe. 
Polskie tradycje związane z Bożym 
Narodzeniem. Wykonywanie utworów 
bożonarodzeniowych 
(07.12-11.12) 
Kolędowad Małemu... Kolędy i pastorałki. 
Wspólne kolędowanie 
(14.12-18.12) 
W zimowym nastroju. Nastrój w muzyce 
(21.12-25.12) 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Anna Jakubiak 

Historia Podsumowanie rozdziału 2. 
Ustrój starożytnego Rzymu. 
Imperium rzymskie. 
Życie w Wiecznym Mieście. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

30.11-04.12 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
językowe. 
07-11.12 
Praca projektowa - tradycje 
bozonarodzeniowe w Anglii 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 
14-18.12 
Przygotowanie do sprawdzianu- dwiczenia 
na rozumienie ze słuchu. 
Rozmowy na temat komputerów i 
korzystania z technologii informacyjno-
komunikacyjnych w kontekście historyjki 
obrazkowej. 
Carols - koledy 
 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

30.11-04.12 
Czy nauka jest ważna? „An unusual head 
teacher”. 
Opisywanie szkoły – dwiczenia w pisaniu 
(there is/there are). 
Praca projektowa – menu ze szkolnej 
stołówki. 
07-11.12 
Revision 1 – podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 2. 
Przygotowanie do sprawdzianu – dwiczenia 
na rozumienie ze słuchu. 
Revision Units 1-2 – utrwalenie wiadomości 
obejmujących materiał z rozdziałów 1-2. 
14-18.12 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
2. 
Rozmowy na temat muzyki i upodobao 
muzycznych w kontekście historyjki 
obrazkowej. 
Zastosowanie czasu Present Continuous do 
opisywania czynności odbywających się w 
chwili obecnej. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka Faktura - frotaż 
Kształt, forma, bryła 
Kształt, forma, bryła – praca własna uczniów 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika Wokół metali 
Wokół metali 
To takie proste – gwiazda z drucika 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 



Informatyka Piszemy, wysyłamy i odbieramy listy 

elektroniczne. 

Metody ułatwiające korzystanie z poczty 

elektronicznej. 

Wstawiamy obrazy do tekstu. 

Sztuczki ułatwiające wstawianie obrazów. 

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

Paulina Mroczek 

Religia Podsumowanie nabożeostw różaocowych. 
 
Uroczystośd Wszystkich Świętych. 
Pamiętamy o zmarłych 

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 

30.11. – 04.12.2020r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na 
temat gier zespołowych 
07.12. – 11.12.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała 
- poszerzanie wiedzy dotyczącej sportów 
zimowych 
14.12-22.12.2020r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
 – poszerzanie wiedzy -  dotyczącej 
hartowania organizmu w okresie zimowym 
 

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 30.11. – 04.12.2020r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na 
temat gier zespołowych 
07.12. – 11.12.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała 
- poszerzanie wiedzy dotyczącej sportów 
zimowych 
14.12-22.12.2020r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
 – poszerzanie wiedzy              -  dotyczącej 
hartowania organizmu w okresie zimowym 
 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

01.12-Buduję więzi z innymi 
08.12.-Znaczenie pracy w życiu człowieka 
15.12.-Sposoby zdobywania wiedzy 
22.12.-W atmosferze Świąt Bożego 
Narodzenia 

pogadanka, dyskusja na 
platformie Teams 

Joanna Ołdak 

 

 

 

 



Klasa 6A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i sprawdzania 
wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski od 01.- 03.12.2020r. 
Analiza i interpretacja utworu H. 
Sienkiewicza pt.    W pustyni i w 
puszczy. 
od 08-10.12.2020r. 
Dydaktyczny charakter bajek. 
Analiza i interpretacja utworu Czesława 
Miłosza Do mojej natury. 
od 15-17.12.2020r. 
Jak napisad list oficjalny? 
Dwiczenia redakcyjne - list oficjalny. 
Praca klasowa (czytanie ze 
zrozumieniem, wypracowanie). 
od 22.12.2020r. 
Jak napisad opowiadanie? 
 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 

 

Danuta Turczyoska 

Matematyka Prędkośd. 

Czas. 

Droga, prędkośd, czas. 

Droga, prędkośd, czas. 

Powtórzenie wiadomości. 

Sprawdzian. 

Pole prostokąta. 

Pole prostokąta. 

Pole równoległoboku i rombu. 

Pole równoległoboku i rombu. 

Pole trójkąta. 

Pole trójkąta. 

Pole trapezu. 

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

Paulina Mroczek 

Biologia 30.11-04.12.2020 
Test z działu „Od parzydełkowców do 
pierścienic”. 
07-11.12.2020 
Cechy stawonogów 
14-18.12.2020 
Skorupiaki- stawonogi, które mają 
twardy pancerz. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 30.12.2020r.-07.12.2020r. 
- wskazuje na mapie klimatycznej 
Europy obszary, na których panują 
różne typy oraz odmiany klimatu 
- wyjaśnia przyczyny migracji ludności 
w Europie, wymienia kraje imigracyjne 
i emigracyjne w Europie. 
14.12.2020r.-21.12.2020r. 
-  wskazuje podobieostwa i różnice 
między największymi miastami Europy – 
Londynem i Paryżem – na podstawie 
map. 
- badanie osiągnięd ucznia i efektów 
kształcenia. 

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

Ewa Żelisko 

Muzyka W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdę. 
Wykonywanie i słuchanie utworów 
bożonarodzeniowych 
(30.11.-04.12) 
Kolędujmy wszyscy razem. Wspólne 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 



kolędowanie klasowe 
(07.12-11.12) 
Zimowo, mroźnie, wesoło. Żarty 
muzyczne. Pastisz w muzyce 
(14.12-18.12) 

Historia Rzeczpospolita Obojga Narodów. 
,,Paostwo bez stosów”- tolerancja. 
Pierwsza wolna elekcja. 
Podsumowanie wiadomości z rozdziału 
2. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

30.11-04.12 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 
Festiwal kulinarny dla dzieci 
Praca projektowa - o zwyczajach i 
potrawach bozonarodzeniowych 
07-11.12 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 
Revision 4 - podsumowanie i 
utrwalenie wiadomości z rozdziału 4. 
Dwiczenia na rozumienie tekstu 
czytanego. 
14-18.12 
Revision Units 3-4 - utrwalenie 
wiadomości obejmujących materiał z 
rozdziałów 3 i 4. 
Gatunki filmu 
Carols - koledy 
 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

30.11-04.12 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 
Festiwal kulinarny dla dzieci 
Praca projektowa - o zwyczajach i 
potrawach bozonarodzeniowych 
07-11.12 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 
Revision 4 - podsumowanie i 
utrwalenie wiadomości z rozdziału 4. 
Dwiczenia na rozumienie tekstu 
czytanego. 
14-18.12 
Revision Units 3-4 - utrwalenie 
wiadomości obejmujących materiał z 
rozdziałów 3 i 4. 
Gatunki filmu 
Carols - koledy 
 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
3 

30.11-04.12 
Praca projektowa: nowy strój sportowy 
dla drużyny narodowej. 
Revision 2 – podsumowanie i 
utrwalenie wiadomości z rozdziału 2. 
Dwiczenia na rozumienie ze słuchu. 
Czytanie. 
07-11.12 
Revision Units 1-2 – utrwalenie 
wiadomości obejmujących materiał z 
rozdziałów 1-2. 
Sprawdzian umiejętności z zakresu 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



materiału z rozdziałów 1-2. 
Dzika przyroda – nazwy zwierząt. 
14-18.12 
Zuzia and friends – na szkolnym 
biwaku. 
Dzikie zwierzęta i ich cechy. 
Jaka jest pogoda? – określanie 
rodzajów pogody. 
21-22.12 
Krajobraz: elementy i cechy „The red 
book” dalsze przygody Sophie i Bena. 
Merry X-mas. 

Plastyka Zrób to sam. Praca własna uczniów. 
Perspektywa aksonometryczna i 
umowna 
Rysunek 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika Nowoczesny sprzęt na co dzieo 
Rodzaje rysunków techniczny 
Rzuty prostokątne 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka Ulepszamy prezentację multimedialną 
– sztuczki. 
Projekty – prezentacja wybranego 
wiersza i baśni. 
Projekty – prezentacja na wybrany 
temat. 
Projekty – prezentacja na wybrany 
temat. 

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

Paulina Mroczek 

Religia Podsumowanie nabożeostw 
różaocowych. 
 
Uroczystośd Wszystkich Świętych. 
Pamiętamy o zmarłych 

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 

30.11. – 04.12.2020r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na 
temat gier zespołowych 
07.12. – 11.12.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała 
- poszerzanie wiedzy dotyczącej 
sportów zimowych 
14.12-22.12.2020r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
 – poszerzanie wiedzy              -  
dotyczącej hartowania organizmu w 
okresie zimowym 
 

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 30.11. – 04.12.2020r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na 
temat gier zespołowych 
07.12. – 11.12.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała 

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

Damian Tucin 



- poszerzanie wiedzy dotyczącej 
sportów zimowych 
14.12-22.12.2020r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
 – poszerzanie wiedzy              -  
dotyczącej hartowania organizmu w 
okresie zimowym 
 

Godzina 
wychowawcza 

Tradycja Andrzejek i Andrzejkowe 
wróżby. 
Poznajemy najbliższe środowisko, 
specyfikę naszego regionu oraz historię 
naszej szkoły. 
Tradycja Świąt Bożego Narodzenia w 
moim domu. 

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

Paulina Mroczek 

 

Klasa 6B 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i sprawdzania 
wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski od 01-04.12.2020r. 
Analiza i interpretacja utworu  J.R.R. 
Tolkiena pt. Hobbit, czyli tam i z 
powrotem. 
Jak napisad list oficjalny? 
Dwiczenia redakcyjne - list oficjalny. 
od 08-11.12.2020r. 
Analiza i interpretacja utworu Czesława 
Miłosza Do mojej natury. 
Dwiczenia redakcyjne: opowiadanie 
twórcze i opowiadanie odtwórcze. 
od 15-18.12.2020r. 
Dwiczenia redakcyjne: opowiadanie 
twórcze i opowiadanie odtwórcze. 
Praca klasowa (czytanie ze 
zrozumieniem, wypracowanie). 
od 22.12.2020r. 
Dwiczenia redakcyjne: czytanie ze 
zrozumieniem. 
 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 30.11-04.12.2020 
- Skala i plan. 
- Zaokrąglanie liczb. 
- Kalkulator 
07-11.12.2020 
- Odczytywanie informacji z tabel i 
diagramów. 
- Odczytywanie danych z wykresów. 
- Powtórzenie wiadomości z działu 
Liczy na co dzieo. 
- Sprawdzian wiadomości z działu. 
14-18.12.2020 
- Droga 
- Prędkośd. 
 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 30.11-04.12.2020 
Test z działu „Od parzydełkowców do 
pierścienic”. 
07-11.12.2020 
Cechy stawonogów 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 



14-18.12.2020 
Skorupiaki- stawonogi, które mają 
twardy pancerz. 
21-22.12.2020 
Utrwalenie wiadomości o skorupiakach 
- prezentacje 

Geografia 03.12.2020r.-10.12.2020r. 

- wskazuje na mapie klimatycznej 

Europy obszary, na których panują 

różne typy oraz odmiany klimatu 

- wyjaśnia przyczyny migracji ludności 

w Europie, wymienia kraje imigracyjne 

i emigracyjne w Europie. 

17.12.2020r. 

- wskazuje podobieostwa i różnice 
między największymi miastami Europy 
– Londynem i Paryżem – na podstawie 
map 

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 W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdę. 
Wykonywanie i słuchanie utworów 
bożonarodzeniowych 
(30.11.-04.12) 
Kolędujmy wszyscy razem. Wspólne 
kolędowanie klasowe 
(07.12-11.12) 
Zimowo, mroźnie, wesoło. Żarty 
muzyczne. Pastisz w muzyce 
(14.12-18.12) 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia Pierwsza wolna elekcja. 
Podsumowanie wiadomości z rozdziału 
2. 
Wojny z Rosją. 
Początek wojny ze Szwecją. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

30.11-04.12 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 
Festiwal kulinarny dla dzieci 
Praca projektowa - o zwyczajach i 
potrawach bozonarodzeniowych 
07-11.12 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 
Revision 4 - podsumowanie i 
utrwalenie wiadomości z rozdziału 4. 
Dwiczenia na rozumienie tekstu 
czytanego. 
14-18.12 
Revision Units 3-4 - utrwalenie 
wiadomości obejmujących materiał z 
rozdziałów 3 i 4. 
Gatunki filmu 
Carols - koledy 
 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

30.11-04.12 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 
Festiwal kulinarny dla dzieci 
Praca projektowa - o zwyczajach i 
potrawach bozonarodzeniowych 
07-11.12 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



jezykowe 
Revision 4 - podsumowanie i 
utrwalenie wiadomości z rozdziału 4. 
Dwiczenia na rozumienie tekstu 
czytanego. 
14-18.12 
Revision Units 3-4 - utrwalenie 
wiadomości obejmujących materiał z 
rozdziałów 3 i 4. 
Gatunki filmu 
Carols - koledy 
 

Język angielski 
3 

30.11-04.12 
Praca projektowa: nowy strój sportowy 
dla drużyny narodowej. 
Revision 2 – podsumowanie i 
utrwalenie wiadomości z rozdziału 2. 
Dwiczenia na rozumienie ze słuchu. 
Czytanie. 
07-11.12 
Revision Units 1-2 – utrwalenie 
wiadomości obejmujących materiał z 
rozdziałów 1-2. 
Sprawdzian umiejętności z zakresu 
materiału z rozdziałów 1-2. 
Dzika przyroda – nazwy zwierząt. 
14-18.12 
Zuzia and friends – na szkolnym 
biwaku. 
Dzikie zwierzęta i ich cechy. 
Jaka jest pogoda? – określanie 
rodzajów pogody. 
21-22.12 
Krajobraz: elementy i cechy „The red 
book” dalsze przygody Sophie i Bena. 
Merry X-mas. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka Zrób to sam. Praca własna uczniów. 
Perspektywa aksonometryczna i 
umowna 
Rysunek 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika Nowoczesny sprzęt na co dzieo 
Rodzaje rysunków techniczny 
Rzuty prostokątne 
Rzuty prostokątne 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka Ulepszamy prezentację multimedialną 
– sztuczki. 
Projekty – prezentacja wybranego 
wiersza i baśni. 
Projekty – prezentacja na wybrany 
temat. 
 

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

Paulina Mroczek 

Religia Podsumowanie nabożeostw 
różaocowych. 
 
Uroczystośd Wszystkich Świętych. 
Pamiętamy o zmarłych 

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 30.11. – 04.12.2020r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na 

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

Mariusz Firszt 



temat gier zespołowych 
07.12. – 11.12.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała 
- poszerzanie wiedzy dotyczącej 
sportów zimowych 
14.12-22.12.2020r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
 – poszerzanie wiedzy -  dotyczącej 
hartowania organizmu w okresie 
zimowym 
 

Godzina 
wychowawcza 

02.12.2020r. 
Zajęcia profilaktyczne: BĄDŹ 
SUPERBOHATEREM! 
09.12.2020r. 
Charakterytyka zawodów i grup 
zawodowych.  
Znaczenie pracy w życiu człowieka. 
16.12.2020r. 
Tradycja Świąt Bożego Narodzenia w 
moim domu. 
 

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 30.11 

Dwiczenia z zakresu poprawności językowej. 
(s. 40-41 podręcznika) 
1-4.12 

zwolnienie lekarskie 
7.-11.12 

Nieodmienne części mowy – dwiczenia i 

podręcznik. 

Samotnośd człowieka – wiersz Anny 

Kamieoskiej, Wieczór (lektura obowiązkowa – 

podręcznik)  

Niewidzialne sprawy. Marcin Szczygielski, 

Teatr Niewidzialnych Dzieci (fragmenty). 

John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i 

z powrotem (lektura obowiązkowa) – 

sprawdzian ze znajomości tekstu. Wszystko, 

co potrafimy powiedzied o autorze – 

prezentacje uczniów. 

W John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli 

tam i z powrotem 

wątek główny i wątki poboczne. 

Charakterystyka narratora. 

Elementy świata przedstawionego. 
14-18.12 

W John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli 

tam i z powrotem  

Wśród czarodziejów wyobraźnie – powieśd 

fantazy a baśo. 

W John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli 

Microsoft Teams, Librus, 
Messenger 

Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 



tam i z powrotem  

Bilbo – włamywacz z wyboru i wyborowy. 

W John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli 

tam i z powrotem 

Drużyna nie z tego świata. 

Sprawdzian z zagadnieo dotyczących 

omawianych tekstów literackich i 

gramatycznych (nieodmienne części mowy, 

test na zrozumienie tekstu) 

Ignacy Krasicki - autor 

Bajki Ignacego Krasickiego  

Potok i rzeka 
21-22.12 

Syn i ojciec, Kałamarz i pióro 

Prawda o ludziach zapisana w bajkach – 
Aleksander Fredro. 

Matematyka 30.11-04.12.2020 
- Odczytywanie wiadomości z tabel i 
diagramów. 
- Odczytywanie wiadomości z wykresów. 
- Powtórzenie wiadomości przed 
sprawdzianem. 
- Droga. 
07-11.12.2020 
- Praca klasowa z działu Liczby na co dzieo.  
- Droga . 
- Prędkośd. 
14-18.12.2020 
- Prędkośd. 
- Czas. 
21-22.12.2020 
- Droga, prędkośd i czas. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 30.11-04.12.2020 
Test z działu „Od parzydełkowców do 
pierścienic”. 
07-11.12.2020 
Cechy stawonogów 
14-18.12.2020 
Skorupiaki- stawonogi, które mają twardy 
pancerz. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 03.12.2020r.-10.12.2020r. 

- wskazuje na mapie klimatycznej Europy 

obszary, na których panują różne typy oraz 

odmiany klimatu 

- wyjaśnia przyczyny migracji ludności 

w Europie, wymienia kraje imigracyjne 

i emigracyjne w Europie. 

17.12.2020r. 

- wskazuje podobieostwa i różnice między 
największymi miastami Europy – Londynem 
i Paryżem – na podstawie 

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 W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdę. 
Wykonywanie i słuchanie utworów 
bożonarodzeniowych 
(30.11.-04.12) 
Kolędujmy wszyscy razem. Wspólne 
kolędowanie klasowe 
(07.12-11.12) 
Zimowo, mroźnie, wesoło. Żarty muzyczne. 
Pastisz w muzyce 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 



(14.12-18.12) 
Warsztat muzyczny 
(21.12-25.12) 

Historia ,,Paostwo bez stosów”- tolerancja. 
Pierwsza wolna elekcja. 
Podsumowanie wiadomości z rozdziału 2. 
Wojny z Rosją. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język 
angielski 1 

30.11-04.12 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 
Festiwal kulinarny dla dzieci 
Praca projektowa - o zwyczajach i potrawach 
bozonarodzeniowych 
07-11.12 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 
Revision 4 - podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 4. 
Dwiczenia na rozumienie tekstu czytanego. 
14-18.12 
Revision Units 3-4 - utrwalenie wiadomości 
obejmujących materiał z rozdziałów 3 i 4. 
Gatunki filmu 
Carols - koledy 
 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 2 

30.11-04.12 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 
Festiwal kulinarny dla dzieci 
Praca projektowa - o zwyczajach i potrawach 
bozonarodzeniowych 
07-11.12 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 
Revision 4 - podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 4. 
Dwiczenia na rozumienie tekstu czytanego. 
14-18.12 
Revision Units 3-4 - utrwalenie wiadomości 
obejmujących materiał z rozdziałów 3 i 4. 
Gatunki filmu 
Carols - koledy 
 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 3 

30.11-04.12 
Praca projektowa: nowy strój sportowy dla 
drużyny narodowej. 
Revision 2 – podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 2. 
Dwiczenia na rozumienie ze słuchu. Czytanie. 
07-11.12 
Revision Units 1-2 – utrwalenie wiadomości 
obejmujących materiał z rozdziałów 1-2. 
Sprawdzian umiejętności z zakresu materiału 
z rozdziałów 1-2. 
Dzika przyroda – nazwy zwierząt. 
14-18.12 
Zuzia and friends – na szkolnym biwaku. 
Dzikie zwierzęta i ich cechy. 
Jaka jest pogoda? – określanie rodzajów 
pogody. 
21-22.12 
Krajobraz: elementy i cechy „The red book” 
dalsze przygody Sophie i Bena. 
Merry X-mas. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka Zrób to sam. Praca własna uczniów. 
Perspektywa aksonometryczna i umowna. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 



Rysunek. 

Technika Nowoczesny sprzęt na co dzieo 
Rodzaje rysunków techniczny 
Rzuty prostokątne 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka Ulepszamy prezentację multimedialną – 
sztuczki. 
Projekty – prezentacja wybranego wiersza 
i baśni. 
Projekty – prezentacja na wybrany temat. 
Projekty – prezentacja na wybrany temat. 

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

Paulina Mroczek 

Religia Podsumowanie nabożeostw różaocowych. 
 
Uroczystośd Wszystkich Świętych. Pamiętamy 

o zmarłych 

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 

30.11. – 04.12.2020r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na temat 
gier zespołowych 
07.12. – 11.12.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała 
- poszerzanie wiedzy dotyczącej sportów 
zimowych 
14.12-22.12.2020r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem ciężaru 
własnego ciała 
 – poszerzanie wiedzy -  dotyczącej 
hartowania organizmu w okresie zimowym 
 

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 30.11. – 04.12.2020r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na temat 
gier zespołowych 
07.12. – 11.12.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała 
- poszerzanie wiedzy dotyczącej sportów 
zimowych 
14.12-22.12.2020r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem ciężaru 
własnego ciała 
 – poszerzanie wiedzy              -  dotyczącej 
hartowania organizmu w okresie zimowym 
 
 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

30.11. – 04.12.2020r  
- Dbamy o nasze zdrowie.  
07.12. – 11.12.2020r 
- Charakterystyka zawodów i grup 
zawodowych.  
14.12-22.12.2020r. 
- Tradycja Świąt Bożego Narodzenia w moim 
domu. 

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 30.11.- Praca klasowa z lektury „Balladyna”  
01.12.-Poeta nieromantyczny- Aleksander 
Fredro 
02.12.-Ogieo i woda, czyli o bohaterach 
„Zemsty” Aleksandra Fredry 
03.12.-Każdy akt śmieszny …O komizmie 
językowym i słownym w „Zemście” 
Aleksandra Fredry 
04.12.-„Zemsta”-komedia o polskim 
społeczeostwie  
07.12.-Praca klasowa (zakres-twórczośd Jana 
Kochanowskiego- pieśni, treny, fraszki) 
08.12.-Części zdania i związki wyrazowe w 
zdaniu- przypomnienie wiadomości 
09.12.-Wypowiedzenia- przypomnienie 
wiadomości 
10.12.-Zdania złożone współrzędnie- 
przypomnienie wiadomości 
11.12.-Pisownia wyrazów wielką i małą 
literą- przypomnienie i uzupełnienie 
wiadomości 
14.12.-Praca klasowa z lektury „Zemsta” 
Aleksandra Fredry 
15.12.-Archaizmy 
16.12.-Malarstwo 
17.12.-Relacje międzyludzkie 
18.12.-Porozumienie 
21.12.-Podsumowanie. Sprawdź, czy 
potrafisz. 
22.12.-Sprawdzian z działu II 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyka 30.11-04.12.2020 
- Kąty 
- Omówienie sprawdzianu z procentów. 
- Trójkąty. 
07-11.12.2020 
- Trójkąty. 
- Przystawanie trójkątów 
14-18.12.2020 
- Czworokąty. 
- Wielokąty foremne 
21-22.12.2020 
Pole prostokąta. Jednostki pola. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 30.11-04.12.2020 
Higiena i choroby układu krwionośnego. 
Układ limfatyczny. 
07-11.12.2020 
Budowa i funkcjonowanie układu 
odpornościowego. 
Zaburzenia funkcjonowania układu 
odpornościowego. 
14-18.12.2020 
Podsumowanie działu „Układ krążenia”. 
Test z wiedzy o układzie krążenia. 
21-22.12.2020 
Budowa i rola układu oddechowego. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 30.11.2020r.-02.12.2020r. 

- wyjaśnia różnicę między imigracją a 

emigracją. 

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

Ewa Żelisko 



- podaje główne przyczyny i skutki migracji 

zagranicznych w Polsce. 

07.12.2020r.-09.12.2020r. 

- charakteryzuje społeczności etniczne w 

Polsce. 

- podaje skutki i przyczyny bezrobocia w 

Polsce. 

14.12.2020r.-16.12.2020r. 

- omawia funkcje miast. 

- analizuje rozmieszczenie i wielkośd miast w 

Polsce. 

21.12.2020r. 

- Powtórzenie wiadomości- Ludnośd i 
Urbanizacja Polski. 

przez platformę Microsoft Teams. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na w/w przekaźniki 
elektroniczne 

Chemia 01.12.2020 
Zależnośd między budowa atomu 
pierwiastka , a jego położeniem w układzie 
okresowym 
- określanie podstawowych informacji 
pierwiastków przy pomocy układu 
okresowego 
03.12.2020 
Podsumowanie wiadomości z atomów i 
cząsteczek 
- rozwiązywanie zadao z podręcznika 
08.12.2020 
Wiązania kowalencyjne spolaryzowane 
- powstawanie wiązao kowalencyjnych 
spolaryzowanych plus przykłady 
- w jaki sposób łącza się atomy metali? 
10.12.2020 
Wiązania kowalencyjne niespolaryzowane 
- powstawanie wiązao kowalencyjnych 
niespolaryzowane plus przykłady 
15.12.2020 
Wiązania jonowe 
- powstawanie wiązao jonowych plus 
przykłady 
- co to są jony? 
17.12.2020 
Wpływ rodzaju wiązania na właściwości 
związku chemicznego 
- podobieostwa i różnice w wiązaniach 
jonowym i kowalencyjnym 
- czy związki kowalencyjne i jonowe 
przewodzą prąd? 
22.12.2020 
Znaczenie wartościowości pierwiastków 
chemicznych przy ustalaniu wzorów 
związków chemicznych 
- co to jest wartościowośd? 
- odczytywanie symboli i wzorów 
chemicznych 
-zapisywanie wzorów sumarycznych i 
strukturalnych związków chemicznych 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 30.11-04.12.2020 
Obliczanie siły ciężkości. 
Gęstośd. 
07-11.12.2020 
Wyznaczanie gęstości. 
Obliczanie gęstości ciał- rozwiązywanie 

Wysłanie zagadnieo do pracy 
samodzielnej i zadao testowych 
do rozwiązania przez Librus, 
spotkanie online na aplikacji 
Teams 

Marta Wytrykus 



zadao 
14-18.12.2020 
Podsumowanie wiadomości o 
właściwościach i budowie materii. 
Sprawdzian wiadomości- właściwości i 
budowa materii. 
21-22.12.2020 
Siła nacisku na podłoże. 
Parcie i ciśnienie. 

Muzyka  Boże Narodzenie na świecie 
(30.11.-04.12) 
Wokalne zespoły kameralne. Kameralistyka i 
jej aparat wykonawczy 
(07.12-11.12) 
Kameralnie  
i orkiestrowo  
– zespoły instrumentalne 
(14.12-18.12) 
Warsztat muzyczny 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia Kolonializm w XIX wieku. 
Przemiany polityczno- społeczne w Europie. 
Postęp techniczny i kultura przełomu XIX i XX 
wieku. 
Podsumowanie wiadomości rozdział 3. 
Powstanie styczniowe. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 30.11.2020 – Wann hast du 
Deutsch?Stundenplan/ Kiedy 
masz zajęcia z języka 
niemieckiego? Plan lekcji. 

02.12.20202 –  Praca klasowa z działu II 
(Taschengeld) 
07.12.2020 – Omówienie pracy klasowej. 
09.12.2020 – Bist du gut in Mathe? Czy 

jesteś dobry z matematyki?/ 
Wyrażanie opinii na temat 
przedmiotów szkolnych oraz 
chęci osiągania określonych 
wyników w nauce. 

14.12.2020 – Was macht ihr heute in 
Chemie? Co robicie dzisiaj na 
lekcji chemii? Opowiadanie o 
czynnościach na lekcji 

16.12.2020 – Warum magst du Mathe 
nicht? Dlaczego nie lubisz 
matematyki? / Uzasadnianie 
opinii. 

21.12.2020 – Feste feiern – Weihnachten/ 
.Święta Bożego Narodzenia w 
Niemczech 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język angielski 
1 

30.11-04.12 
Wypowiedź pisemna – email: wycieczka 
szkolna. 
Szkoła dawniej i teraz. 
Powtórzenie materiału z rozdziału 3. 
07-11.12 
Sprawdzian wiadomości Unit 3. 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Praca cz.1. 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Praca cz.2. 
14-18.12 
Praca w czasie wakacji. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



Wyrażanie swoich upodobao, intencji i 
pragnieo, pytanie innych o upodobania i 
pragnienia. 
Dwiczenia w zakresie środków językowych. 
Gramatyka – powtórzenie wybranych 
zagadnieo. 
21-22.12 
Rozmowy dotyczące warunków pracy oraz 
młodych ludzi w roku szkolnym i w czasie 
wakacji. 
Merry Christmas. 

Język angielski 
2 

30.11-04.12 
Zalety i wady noszenia mundurków – 
listening. 
Dwiczenia w zakresie środków językowych – 
gramatyka. (Past Simple, Past Continuous, 
czasowniki nieregularne) 
Wypowiedź pisemna – email: wycieczka 
szkolna. 
07-11.12 
Szkoła dawniej i teraz. 
Powtórzenie materiału z rozdziału 3. 
Sprawdzian wiadomości z rozdziału 3. 
14-18.12 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Praca cz.1. 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Praca cz.2. 
Praca w czasie wakacji. 
 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

30.11-04.12 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Praca cz 2 
Praca w czasie wakacji 
07-11.12 
Praca projektowa - tradycje 
bozonarodzeniowe w Anglii 
Test (Sprawdzian wiadomości z rozdziału 3) 
Wyrażanie swoich upodobao, intencji i 
pragnieo, pytanie innych o upodobania i 
pragnienia 
14-18.12 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka - powtórzenie wybranych 
zagadnieo 
Rozmowy dotyczące warunków pracy oraz 
pracy młodych ludzi w roku szkolnym i w 
czasie wakacji 
Carols - koledy 
 

Teams. Librus Alina Brzykcy 

Plastyka Filmy własne uczniów 
Asamblaż i instalacja – trochę teorii. 
Asamblaż i instalacja – prace własne 
uczniów. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka Sposoby przedstawiania algorytmów. 

Komórka, adres, formuła. 

Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji 

arkusza kalkulacyjnego. 

Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji 

arkusza kalkulacyjnego. 

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

Paulina Mroczek 



Arkusz kalkulacyjny, czyli kalkulacje. 

Religia Podsumowanie nabożeostw różaocowych. 
 
Uroczystośd Wszystkich Świętych. 
Pamiętamy o zmarłych 

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  30.11. – 04.12.2020r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na 
temat gier zespołowych 
07.12. – 11.12.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała 
- poszerzanie wiedzy dotyczącej sportów 
zimowych 
14.12-22.12.2020r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
 – poszerzanie wiedzy              -  dotyczącej 
hartowania organizmu w okresie zimowym 
 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

Autorytety rodzinne, 
a kształtowanie mojej osobowości. 
Każdy może zostad świętym Mikołajem! 
Ocena i samoocena zachowania po 1 
semestrze. 
Wigilia – podtrzymujemy tradycje 
świąteczne. 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Sylwia Łaskowska 

 

Klasa 7B 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski od 30.11.-03.12.2020r. 
Analiza i interpretacja utworu A. Fredry pt. 
Zemsta. 
od 07-10.12.2020r. 
Analiza i interpretacja utworów Jana 
Kochanowskiego (Pieśni, Fraszki, Treny). 
Praca klasowa (czytanie ze zrozumieniem, 
wypracowanie). 
od 14-17.12.2020r. 
Analiza i interpretacja utworu A. Mickiewcza 
pt. Dziady, częśd II. 
od 21-22.12.2020r. 
Analiza i interpretacja utworu A. Mickiewcza 
pt. Dziady, częśd II. 
 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 30.11-04.12.2020 
Własności czworokątów. 
Czworokąty- zadania. 
Wielokąty foremne. 
Wielokąty foremne- zadania 
07-11.12.2020 
Pole prostokąta, jednostki pola. 
Pola wielokątów- trójkąty 
Pola wielokątów- równoległoboki i romby. 

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

Marta Wytrykus 



Pola wielokątów- trapezy i inne czworokąty. 
14-18.12.2020 
Układ współrzędnych. 
Układ współrzędnych- figury w układzie 
współrzędnych. 
Powtórzenie wiadomości – figury 
geometryczne. 
Do czego służą wyrażenia algebraiczne. 
21-22.12.2020 
Sprawdzian wiadomości- figury 
geometryczne. 
Wartości liczbowe wyrażeo algebraicznych. 

Biologia 30.11-04.12.2020 
Higiena i choroby układu krwionośnego. 
Układ limfatyczny. 
07-11.12.2020 
Budowa i funkcjonowanie układu 
odpornościowego. 
Zaburzenia funkcjonowania układu 
odpornościowego. 
14-18.12.2020 
Podsumowanie działu „Układ krążenia”. 
Test z wiedzy o układzie krążenia. 
21-22.12.2020 
Budowa i rola układu oddechowego. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 30.11.2020r.-01.12.2020r. 
- wyjaśnia różnicę między imigracją a 
emigracją. 
- podaje główne przyczyny i skutki migracji 
zagranicznych w Polsce. 
07.12.2020r.-08.12.2020r. 
- charakteryzuje społeczności etniczne w 
Polsce. 
- podaje skutki i przyczyny bezrobocia w 
Polsce. 
14.12.2020r.-15.12.2020r. 
- omawia funkcje miast. 
- analizuje rozmieszczenie i wielkośd miast w 
Polsce. 
21.12.2020r-22.12.2020r. 
- Powtórzenie wiadomości- Ludnośd i 
Urbanizacja Polski. 
- badanie osiągnięd ucznia i efektów 
kształcenia. 
 

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

Ewa Żelisko 

Chemia 01.12.2020 
Zależnośd między budowa atomu 
pierwiastka , a jego położeniem w układzie 
okresowym 
- określanie podstawowych informacji 
pierwiastków przy pomocy układu 
okresowego 
03.12.2020 
Podsumowanie wiadomości z atomów i 
cząsteczek 
- rozwiązywanie zadao z podręcznika 
08.12.2020 
Wiązania kowalencyjne spolaryzowane 
- powstawanie wiązao kowalencyjnych 
spolaryzowanych plus przykłady 
- w jaki sposób łącza się atomy metali? 
10.12.2020 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 



Wiązania kowalencyjne niespolaryzowane 
- powstawanie wiązao kowalencyjnych 
niespolaryzowane plus przykłady 
15.12.2020 
Wiązania jonowe 
- powstawanie wiązao jonowych plus 
przykłady 
- co to są jony? 
17.12.2020 
Wpływ rodzaju wiązania na właściwości 
związku chemicznego 
- podobieostwa i różnice w wiązaniach 
jonowym i kowalencyjnym 
- czy związki kowalencyjne i jonowe 
przewodzą prąd? 
22.12.2020 
Znaczenie wartościowości pierwiastków 
chemicznych przy ustalaniu wzorów 
związków chemicznych 
- co to jest wartościowośd? 
- odczytywanie symboli i wzorów 
chemicznych 
-zapisywanie wzorów sumarycznych i 
strukturalnych związków chemicznych 

Fizyka 30.11- 04.12.2020 
Obliczanie siły ciężkości. 
Gęstośd 
07-11.12.2020 
Wyznaczanie gęstości. 
Obliczanie gęstości ciał – rozwiązywanie 
zadao. 
14-18.12.2020 
Podsumowanie widomości o właściwościach 
i budowie materii. 
Sprawdzian wiadomości – własności i 
budowa materii. 
21-22.12.2020 
Siła nacisku na podłoże. 
Parcie i ciśnienie. 

Wysłanie zagadnieo do pracy 
samodzielnej i zadao testowych 
do rozwiązania przez Librus, 
spotkanie online na aplikacji 
Teams 

Marta Wytrykus 

Muzyka Boże Narodzenie na świecie 
(30.11.-04.12) 
Wokalne zespoły kameralne. Kameralistyka i 
jej aparat wykonawczy 
(07.12-11.12) 
Kameralnie  
i orkiestrowo  
– zespoły instrumentalne 
(14.12-18.12) 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia Podsumowanie rozdziału 2 
Stany zjednoczone w XIX wieku. 
Zjednoczenie Włoch i Niemiec. 
Kolonializm w XIX wieku. 
Przemiany polityczno- społeczne w Europie. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 30.11.2020 – Wann hast du Deutsch? 
Stundenplan/ Kiedy masz 
zajęcia z języka 
niemieckiego? Plan lekcji. 

02.12.20202 –  Praca klasowa z działu II 
(Taschengeld) 
07.12.2020 – Omówienie pracy klasowej. 
09.12.2020 – Bist du gut in Mathe? Czy 

jesteś dobry z matematyki?/ 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 



Wyrażanie opinii na temat 
przedmiotów szkolnych oraz 
chęci osiągania określonych 
wyników w nauce. 

14.12.2020 – Was macht ihr heute in 
Chemie? Co robicie dzisiaj na 
lekcji chemii? Opowiadanie o 
czynnościach na lekcji 

16.12.2020 – Warum magst du Mathe 
nicht? Dlaczego nie lubisz 
matematyki? / Uzasadnianie 
opinii. 

21.12.2020 – Feste feiern – Weihnachten/ 
.Święta Bożego Narodzenia w 
Niemczech 

Język angielski 
1 

30.11-04.12 
Wypowiedź pisemna – email: wycieczka 
szkolna. 
Szkoła dawniej i teraz. 
Powtórzenie materiału z rozdziału 3. 
07-11.12 
Sprawdzian wiadomości Unit 3. 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Praca cz.1. 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Praca cz.2. 
14-18.12 
Praca w czasie wakacji. 
Wyrażanie swoich upodobao, intencji i 
pragnieo, pytanie innych o upodobania i 
pragnienia. 
Dwiczenia w zakresie środków językowych. 
Gramatyka – powtórzenie wybranych 
zagadnieo. 
21-22.12 
Rozmowy dotyczące warunków pracy oraz 
młodych ludzi w roku szkolnym i w czasie 
wakacji. 
Merry Christmas. 

Teeams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

30.11-04.12 
Zalety i wady noszenia mundurków – 
listening. 
Dwiczenia w zakresie środków językowych – 
gramatyka. (Past Simple, Past Continuous, 
czasowniki nieregularne) 
Wypowiedź pisemna – email: wycieczka 
szkolna. 
07-11.12 
Szkoła dawniej i teraz. 
Powtórzenie materiału z rozdziału 3. 
Sprawdzian wiadomości z rozdziału 3. 
14-18.12 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Praca cz.1. 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Praca cz.2. 
Praca w czasie wakacji. 
 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

30.11-04.12 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Praca cz 2 

 Alina Brzykcy 



Praca w czasie wakacji 
07-11.12 
Praca projektowa - tradycje 
bozonarodzeniowe w Anglii 
Test (Sprawdzian wiadomości z rozdziału 3) 
Wyrażanie swoich upodobao, intencji i 
pragnieo, pytanie innych o upodobania i 
pragnienia 
14-18.12 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka - powtórzenie wybranych 
zagadnieo 
Rozmowy dotyczące warunków pracy oraz 
pracy młodych ludzi w roku szkolnym i w 
czasie wakacji 
Carols - koledy 
 

Plastyka Asamblaż i instalacja – trochę teorii 
Asamblaż i instalacja – prace własne 
uczniów 
Asamblaż i instalacja – prace własne 
uczniów 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka Sposoby przedstawiania algorytmów. 

Komórka, adres, formuła. 
Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji 
arkusza kalkulacyjnego. 
Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji 
arkusza kalkulacyjnego. 
Arkusz kalkulacyjny, czyli kalkulacje. 

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

Paulina Mroczek 

Religia Podsumowanie nabożeostw różaocowych. 
 
Uroczystośd Wszystkich Świętych. 
Pamiętamy o zmarłych 

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    
30.11. – 04.12.2020r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na 
temat gier zespołowych 
07.12. – 11.12.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała 
- poszerzanie wiedzy dotyczącej sportów 
zimowych 
14.12-22.12.2020r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
 – poszerzanie wiedzy              -  dotyczącej 
hartowania organizmu w okresie zimowym 
 

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 

30.11. – 04.12.2020r  
Autorytety rodzinne, a kształtowanie mojej 
osobowości. 
07.12. – 11.12.2020r 
 Każdy może zostad św. Mikołajem. Tradycje 
świąteczne. 
 
 

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 30.11 

Pisownia nie z różnymi częściami mowy – 

przypomnienie 

i uzupełnienie wiadomości 
1.-4.12 

zwolnienie lekarskie 
7-11.12 

Podróż w czasy renesansu. Ciekawostki 

odrodzeniowe. Twórca i jego dzieło – Jan 

Kochanowski. Lekcja odwrócona. 

Analiza i interpretacja utworów Jana 

Kochanowskiego (Pieśni, Fraszki, Treny) 

Na scenie życia. Jan Kochanowski, O żywocie 

ludzkim 

Quiz – kartkówka Jan Kochanowski 
14-18.12 

Analiza i interpretacja utworu Dziady cz. II 

(quiz ze znajomości lektury i wiedzy o 

autorze) 

Adam Mickiewicz, Świtezianka 

Quiz-kartkówka – A. Mickiewicz 
21-22.12 

Charles Dickens, Opowieśd wigilijna 

(quiz ze znajomości lektury i wiedzy o 
autorze). 

Microsoft Teams, Librus, 
Messenger 

Bogumiła Jarosławska-
Malinowska 

Matematyka 30.11-04.12.2020 
Własności czworokątów. 
Czworokąty- zadania. 
Wielokąty foremne. 
Wielokąty foremne- zadania 
07-11.12.2020 
Pole prostokąta, jednostki pola. 
Pola wielokątów- trójkąty 
Pola wielokątów- równoległoboki i romby. 
Pola wielokątów- trapezy i inne czworokąty. 
14-18.12.2020 
Układ współrzędnych. 
Układ współrzędnych- figury w układzie 
współrzędnych. 
Powtórzenie wiadomości – figury 
geometryczne. 
Do czego służą wyrażenia algebraiczne. 
21-22.12.2020 
Sprawdzian wiadomości- figury 
geometryczne. 
Wartości liczbowe wyrażeo algebraicznych. 

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

Marta Wytrykus 

Biologia 30.11-04.12.2020 
Higiena i choroby układu krwionośnego. 
Układ limfatyczny. 
07-11.12.2020 
Budowa i funkcjonowanie układu 
odpornościowego. 
Zaburzenia funkcjonowania układu 
odpornościowego. 
14-18.12.2020 
Podsumowanie działu „Układ krążenia”. 
Test z wiedzy o układzie krążenia. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 



21-22.12.2020 
Budowa i rola układu oddechowego. 
Układ oddechowy- dwiczenia. 

Geografia 01.12.2020r.-04.12.2020r. 
- wyjaśnia różnicę między imigracją a 
emigracją. 
- podaje główne przyczyny i skutki migracji 
zagranicznych w Polsce. 
08.12.2020r.-11.12.2020r. 
- charakteryzuje społeczności etniczne w 
Polsce. 
- podaje skutki i przyczyny bezrobocia w 
Polsce. 
15.12.2020r.-18.12.2020r. 
- omawia funkcje miast. 
- analizuje rozmieszczenie i wielkośd miast w 
Polsce. 
22.12.2020r. 
- powtórzenie wiadomości- Ludnośd i 
Urbanizacja 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 01.12.2020 
Zależnośd między budowa atomu 
pierwiastka , a jego położeniem w układzie 
okresowym 
- określanie podstawowych informacji 
pierwiastków przy pomocy układu 
okresowego 
03.12.2020 
Podsumowanie wiadomości z atomów i 
cząsteczek 
- rozwiązywanie zadao z podręcznika 
08.12.2020 
Wiązania kowalencyjne spolaryzowane 
- powstawanie wiązao kowalencyjnych 
spolaryzowanych plus przykłady 
- w jaki sposób łącza się atomy metali? 
10.12.2020 
Wiązania kowalencyjne niespolaryzowane 
- powstawanie wiązao kowalencyjnych 
niespolaryzowane plus przykłady 
15.12.2020 
Wiązania jonowe 
- powstawanie wiązao jonowych plus 
przykłady 
- co to są jony? 
17.12.2020 
Wpływ rodzaju wiązania na właściwości 
związku chemicznego 
- podobieostwa i różnice w wiązaniach 
jonowym i kowalencyjnym 
- czy związki kowalencyjne i jonowe 
przewodzą prąd? 
22.12.2020 
Znaczenie wartościowości pierwiastków 
chemicznych przy ustalaniu wzorów 
związków chemicznych 
- co to jest wartościowośd? 
- odczytywanie symboli i wzorów 
chemicznych 
-zapisywanie wzorów sumarycznych i 
strukturalnych związków chemicznych 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 



Fizyka 30.11- 04.12.2020 
Obliczanie siły ciężkości. 
Gęstośd 
07-11.12.2020 
Wyznaczanie gęstości. 
Obliczanie gęstości ciał – rozwiązywanie 
zadao. 
14-18.12.2020 
Podsumowanie widomości o właściwościach 
i budowie materii. 
Sprawdzian wiadomości – własności i 
budowa materii. 
21-22.12.2020 
Siła nacisku na podłoże. 
Parcie i ciśnienie. 

Wysłanie zagadnieo do pracy 
samodzielnej i zadao testowych 
do rozwiązania przez Librus, 
spotkanie online na aplikacji 
Teams 

Marta Wytrykus 

Muzyka Boże Narodzenie na świecie 
(30.11.-04.12) 
Wokalne zespoły kameralne. Kameralistyka i 
jej aparat wykonawczy 
(07.12-11.12) 
Kameralnie  
i orkiestrowo  
– zespoły instrumentalne 
(14.12-18.12) 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia Podsumowanie rozdziału 2. 
Stany Zjednoczone w XIX wieku. 
Zjednoczenie Włoch i Niemiec. 
Kolonializm w XIX wieku. 
Przemiany polityczno- społeczne w Europie. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 30.11.2020 – Wann hast du Deutsch? 
Stundenplan/ Kiedy masz 
zajęcia z języka 
niemieckiego? Plan lekcji. 

02.12.20202 –  Praca klasowa z działu II 
(Taschengeld) 
07.12.2020 – Omówienie pracy klasowej. 
09.12.2020 – Bist du gut in Mathe? Czy 

jesteś dobry z matematyki?/ 
Wyrażanie opinii na temat 
przedmiotów szkolnych oraz 
chęci osiągania określonych 
wyników w nauce. 

14.12.2020 – Was macht ihr heute in 
Chemie? Co robicie dzisiaj na 
lekcji chemii? Opowiadanie o 
czynnościach na lekcji 

16.12.2020 – Warum magst du Mathe 
nicht? Dlaczego nie lubisz 
matematyki? / Uzasadnianie 
opinii. 

21.12.2020 – Feste feiern – Weihnachten / 
.Święta Bożego Narodzenia w 
Niemczech 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język angielski 
1 

30.11-04.12 
Wypowiedź pisemna – email: wycieczka 
szkolna. 
Szkoła dawniej i teraz. 
Powtórzenie materiału z rozdziału 3. 
07-11.12 
Sprawdzian wiadomości Unit 3. 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Praca cz.1. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Praca cz.2. 
14-18.12 
Praca w czasie wakacji. 
Wyrażanie swoich upodobao, intencji i 
pragnieo, pytanie innych o upodobania i 
pragnienia. 
Dwiczenia w zakresie środków językowych. 
Gramatyka – powtórzenie wybranych 
zagadnieo. 
21-22.12 
Rozmowy dotyczące warunków pracy oraz 
młodych ludzi w roku szkolnym i w czasie 
wakacji. 
Merry Christmas. 

Język angielski 
2 

30.11-04.12 
Zalety i wady noszenia mundurków – 
listening. 
Dwiczenia w zakresie środków językowych – 
gramatyka. (Past Simple, Past Continuous, 
czasowniki nieregularne) 
Wypowiedź pisemna – email: wycieczka 
szkolna. 
07-11.12 
Szkoła dawniej i teraz. 
Powtórzenie materiału z rozdziału 3. 
Sprawdzian wiadomości z rozdziału 3. 
14-18.12 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Praca cz.1. 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Praca cz.2. 
Praca w czasie wakacji. 
 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

30.11-04.12 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 
Dwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Praca cz 2 
Praca w czasie wakacji 
07-11.12 
Praca projektowa - tradycje 
bozonarodzeniowe w Anglii 
Test (Sprawdzian wiadomości z rozdziału 3) 
Wyrażanie swoich upodobao, intencji i 
pragnieo, pytanie innych o upodobania i 
pragnienia 
14-18.12 
Dwiczenia w zakresie środków językowych: 
Gramatyka - powtórzenie wybranych 
zagadnieo 
Rozmowy dotyczące warunków pracy oraz 
pracy młodych ludzi w roku szkolnym i w 
czasie wakacji 
Carols - koledy 
 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Plastyka Asamblaż i instalacja – trochę teorii 
Asamblaż i instalacja – prace własne 
uczniów 
Asamblaż i instalacja – prace własne 
uczniów 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka Sposoby przedstawiania algorytmów. 
Komórka, adres, formuła. 

Aktywnośd podczas zajęd 
zdalnych, rozwiązywanie 

Paulina Mroczek 



Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji 
arkusza kalkulacyjnego. 
Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji 
arkusza kalkulacyjnego. 
 

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

Religia Podsumowanie nabożeostw różaocowych. 
 
Uroczystośd Wszystkich Świętych. 
Pamiętamy o zmarłych. 

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  30.11. – 04.12.2020r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na 
temat gier zespołowych 
07.12. – 11.12.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała 
- poszerzanie wiedzy dotyczącej sportów 
zimowych 
14.12-22.12.2020r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała 
 – poszerzanie wiedzy -  dotyczącej 
hartowania organizmu w okresie zimowym 
 

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 

4.11 (zwolnienie lekarskie) 

11.12 

18.12 

Chcę Cię zarazid…..moją pasją…(cykl) 

referaty. 

Kształtowanie postaw: tolerancja, 

akceptacja, szacunek, delikatnośd, uważnośd 

– granice ingerencji w cudzą przestrzeo 

(referaty). 

O świętach i „bez – świętach” na różne 
sposoby (referaty). 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 

 

Klasa 8A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 01.12.-Aleksander Kamioski jako autor 
„Kamieni na szaniec” 
02.12.-O przyjaźni- na podstawie książki 
„Kamienie na szaniec” 
03.12.-Byd patriotą w czasach pogardy (na 
podstawie lektury „Kamienie na szaniec”) 
04.12.-Alek, Rudy i Zośka jako przedstawiciele 
pokolenia wojennego 
07.12.-„Kamienie na szaniec”- między gawędą 
harcerską a literaturą faktu 
08.12.-Przejśd za życia męki piekła (fragmenty 
książki „Dywizjon 303”) 
09.12.- Przejśd za życia męki piekła 
(fragmenty książki „Dywizjon 303”)- druga 
godzina lekcyjna 
10.12.-Utalentowany pan Jobs 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 



11.12.-Praca klasowa z lektury „Kamienie na 
szaniec” 
14.12.-Jaki ze mnie święty? (poezja Jana 
Twardowskiego) 
15.12.-Zbuntowany idealista 
16.12.-Śpieszyd na ratunek 
17.12.-Podążając za autorytetem 
18.12.-Sprawozdanie z filmu i spektaklu 
21.12.- Sprawozdanie z filmu i spektaklu 
(druga godzina lekcyjna) 
22.12.-Wyrażam swoje zdanie-recenzja 

Matematyka 30.11-04.12.2020 
- Trójkąty o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, 30°, 
60°. 
- Odcinki w układzie współrzędnych. 
- Dowodzenie w geometrii. 
07-11.12.2020 
- Dowodzenie w geometrii. 
- Powtórzenie wiadomości z działu 
14-18.12.2020 
- Sprawdzian wiadomości z działu figury 
geometryczne na płaszczyźnie. 
- Omówienie i poprawa sprawdzianu 
- Obliczenia procentowe. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 30.11-04.12.2020 
Ewolucja i jej dowody. 
07-11.12.2020 
Mechanizmy ewolucji. 
14-18.12.2020 
Pochodzenie człowieka. 
 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 04.12.2020r.-11.12.2020r. 
- omawia walory przyrodnicze Kenii 
wpływające na rozwój turystyki. 
- powtórzenie wiadomości – Afryka. 
18.12.2020r. 
- badanie osiągnięd ucznia i efektów 
kształcenia. 
 

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

Ewa Żelisko 

Chemia 01.12.2020 
Porównanie właściwości alkanów 
- rozwiązywanie zadao z podręcznika 
03.12.2020 
Szereg homologiczny alkenów. Eten 
- węglowodory nienasycone alkeny plus 
szereg homologiczny  
- właściwości i zastosowanie etenu 
08.12.2020 
Szereg homologiczny alkenów - eten 
- reakcje spalania etenu 
-reakcje polimeryzacji 
10.12.2020 
Szereg homologiczny alkinów. Etyn 
- węglowodory nienasycone alkiny plus szereg 
homologiczny  
- właściwości i zastosowanie etynu 
15.12.2020 
Szereg homologiczny alkenów - etyn 
-reakcje spalania etynu 
-reakcje polimeryzacji 
 17.12.2020 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 



Porównanie właściwości alkanów, alkenów i 
alkinów 
- występowanie węglowodorów w 
środowisku przyrodniczym 
- podobieostwa i różnice w alkanach, 
alkenach i alkinach 
22.12.2020 
Podsumowanie wiadomości dotyczących 
związków węgla z wodorem 
- rozwiązywanie zadao z podręcznika 
 

Fizyka 30.11- 04.12.2020 
Opór elektryczny 
Opór elektryczny. Prawo Ohma. 
07-11.12.2020 
Praca i moc prądu elektrycznego. 
Praca i moc prądu- zadania. 
14-18.12.2020 
Szeregowe i równoległe łączenia oporników, 
opór zastępczy- zadania. 
Użytkowanie energii elektrycznej. 
21-22.12.2020 
Podsumowanie wiadomości dotyczących 
prądu elektrycznego. 

Wysłanie zagadnieo do pracy 
samodzielnej i zadao testowych 
do rozwiązania przez Librus, 
spotkanie online na aplikacji 
Teams 

Marta Wytrykus 

Historia Plan ,,Burza” i powstanie warszawskie. 
Polacy w koalicji antyhitlerowskiej. 
Sprawa polska pod koniec wojny. 
Podsumowanie rozdziału 2. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język 
niemiecki 

30.11. Sprawdzian wiadomości 
02.12. Mein Wohnort. Moje miejsce 
zamieszkania 
07.12. Stadt- und Landleben. Życie w mieście i 
na wsi 
09.12. Eine SMS schreiben. Pisanie sms-a 
14.12. Przygotowanie do testu 
sprawdzającego 
16.12. Test sprawdzający 
21.12. Boże Narodzenie w krajach 
niemieckojęzycznych. 
 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 
 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 

Język 
angielski 1 

30.11-04.12 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe/analiza sprawdzianu 
Utrwalenie materiału z rozdziałów 10 w 
formie gier i zabaw, rozwiązywanie zadao 
egzaminacyjnych. 
Utrwalenie materiału z rozdziałów 9 i 10 w 
formie gier i zabaw, rozwiązywanie zadao 
egzaminacyjnych. 
07-11.12 
Praca projektowa - tradycje 
bozonarodzeniowe w Anglii 
Zastosowanie czasu Past Simple i Past 
Continuous do opisu przeszłych zdarzeo, 
udzielanie i pytanie o informacje związane z 
własnym stanem zdrowia. 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 
14-18.12 
Doskonalenie umiejętności rozumienia ze 
słuchu, udzielanie rad z zastosowaniem 
czasownika modalnego should i ought to. 
Carols – koledy 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



 
 

Język 
angielski 2 

30.11-04.12 
Opisywanie reguł panujących w szkole, częśd 
2. 
Dwiczenie sprawności rozumienia ze słuchu w 
kontekście szkoły, wyrażanie preferencji co do 
sposobów uczenia się. 
Doskonalenie umiejętności rozumienia 
tekstów pisanych poprzez uzupełnianie luk w 
tekście w kontekście zapisywania się na kurs 
do szkoły językowej. 

07-11.12 
Dwiczenie umiejętności uzupełniania luk w 
zdaniach podanymi wyrazami w odpowiedniej 
formie, tworzenie wypowiedzi pisemnej typu 
list prywatny. 
Utrwalenie wiadomości z rozdziałów 3 i 4, 
rozwiązywanie zadao. 
Sprawdzian kumulatywny z rozdziałów 3 i 4. 
14-18.12 
Dyskusja na temat przyszłych planów, decyzji, 
przewidywao w kontekście pracy. 
Przekazywanie I reagowanie na dobre I złe 
wiadomości. Rozumienie ze słuchu. 
Miejsce pracy oraz zakres obowiązków 
pracownika – rozumienie tekstów pisanych. 

21-22.12 
Opisywanie ilustracji związanych z pracą za 
granicą, tworzenie wiadomości na portalu 
społecznościowym. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Informatyka Przedstawianie danych w postaci wykresu. 
Wstawianie tabel i wykresów arkusza 
kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych. 
Wstawianie tabel i wykresów arkusza 
kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych. 

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

Paulina Mroczek 

WOS 30.11.2020 – Obywatele a organy samorządu 
Jaka sprawa – jaki urząd.  E- urząd ( ePUAP). 
Aktywnośd obywateli 
 2.12.2020 – Sprawdzian wiadomości (rozdział 
II - Prawo i prawa człowieka) 
 7.12.2020 – Naród i Ojczyzna .  
Dziedzictwo narodowe, wspólnota etniczna, 
symbole narodowe 
 9.12.2020 – Prezentacje przygotowane przez 
uczniów „ Moja mała Ojczyzna” 
14.12.2020 – Obywatelstwo i narodowośd 
Tożsamośd narodowa, obywatelstwo, 
wartości obywatelskie 
16.12.2020 -   Postawa patriotyczna 
Patriotyzm, patriotyzm lokalny, przejawy 
patriotyzmu, patriotyzm gospodarczy 
Regionalny 
21.12. 2020 – Mniejszości i migranci  
Mniejszośd narodowa, mniejszośd etniczna, 
prawa 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Maria Wytrykowska 

EDB - Przyczyny pożarów; 

- Zasady postępowania podczas pożaru; 

- Przyczyny powodzi; 

- Zasady postępowania podczas powodzi; 

Teams, Librus Agnieszka Kowalik 



- Dekontaminacja; 

- Zasady bezpieczeostwa 

 w czasie wichury; 

 w czasie upałów; 

 w czasie mroźnej i śnieżnej zimy; 

  w czasie burzy. 

 

Religia Podsumowanie nabożeostw różaocowych.  
Pogłębienie znajomości pojęd ich znaczenia: 
miłosierdzie, sprawiedliwośd, cierpienie, 
przebaczenie 
 
Uroczystośd Wszystkich Świętych. Pamiętamy 
o zmarłych. 

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 

30.11. – 04.12.2020r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na temat 
gier zespołowych 
07.12. – 11.12.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała 
- poszerzanie wiedzy dotyczącej sportów 
zimowych 
14.12-22.12.2020r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem ciężaru 
własnego ciała 
 – poszerzanie wiedzy -  dotyczącej 
hartowania organizmu w okresie zimowym 
 

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 30.11. – 04.12.2020r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na temat 
gier zespołowych 
07.12. – 11.12.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała 
- poszerzanie wiedzy dotyczącej sportów 
zimowych 
14.12-22.12.2020r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem ciężaru 
własnego ciała 
 – poszerzanie wiedzy              -  dotyczącej 
hartowania organizmu w okresie zimowym 
 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

Sposoby radzenia sobie ze stresem. 
Tradycje bożonarodzeniowe. 

Dziennik elektroniczny librus, 
Teams 

Justyna Wasiak 

 

Klasa 8B 
 

Przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski od 30.11.-04.12.2020r. 
Analiza i interpretacja utworu H. Sienkiewicza 
pt. Quo vadis. 
od 07-11.12.2020r. 
Zróżnicowanie słownictwa. 
Przed egzaminem - czytanie ze 
zrozumieniem. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 



Praca klasowa (czytanie ze zrozumieniem, 
wypracowanie). 
od 14-18.12.2020r. 
Analiza i interpretacja utworu H. Sienkiewicza 
pt. Latarnik. 
od 21-22.12.2020r. 
Przed egzaminem - czytanie ze 
zrozumieniem. 
 
 

Matematyka 30.11-04.12.2020 
- Trójkąty o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, 30°, 
60°. 
- Odcinki w układzie współrzędnych. 
- Dowodzenie w geometrii. 
07-11.12.2020 
- Dowodzenie w geometrii. 
- Powtórzenie wiadomości z działu 
14-18.12.2020 
- Sprawdzian wiadomości z działu figury 
geometryczne na płaszczyźnie. 
- Omówienie i poprawa sprawdzianu 
- Obliczenia procentowe. 
21-22.12.2020 
- Zmiana o dany procent. Lokaty bankowe. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 30.11-04.12.2020 
Ewolucja i jej dowody. 
07-11.12.2020 
Mechanizmy ewolucji. 
14-18.12.2020 
Pochodzenie człowieka. 
21-22.12.2020 
Ewolucja człowieka 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 04.12.2020r.-11.12.2020r. 
- omawia walory przyrodnicze Kenii 
wpływające na rozwój turystyki. 
- powtórzenie wiadomości – Afryka. 
18.12.2020r. 
- badanie osiągnięd ucznia i efektów 
kształcenia. 
 

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

Ewa Żelisko 

Chemia 01.12.2020 
Porównanie właściwości alkanów 
- rozwiązywanie zadao z podręcznika 
03.12.2020 
Szereg homologiczny alkenów. Eten 
- węglowodory nienasycone alkeny plus 
szereg homologiczny  
- właściwości i zastosowanie etenu 
08.12.2020 
Szereg homologiczny alkenów - eten 
- reakcje spalania etenu 
-reakcje polimeryzacji 
10.12.2020 
Szereg homologiczny alkinów. Etyn 
- węglowodory nienasycone alkiny plus 
szereg homologiczny  
- właściwości i zastosowanie etynu 
15.12.2020 
Szereg homologiczny alkenów - etyn 
-reakcje spalania etynu 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 



-reakcje polimeryzacji 
 17.12.2020 
Porównanie właściwości alkanów, alkenów i 
alkinów 
- występowanie węglowodorów w 
środowisku przyrodniczym 
- podobieostwa i różnice w alkanach, 
alkenach i alkinach 
22.12.2020 
Podsumowanie wiadomości dotyczących 
związków węgla z wodorem 
- rozwiązywanie zadao z podręcznika 
 

Fizyka 30.11- 04.12.2020 
Opór elektryczny 
Opór elektryczny. Prawo Ohma. 
07-11.12.2020 
Praca i moc prądu elektrycznego. 
Praca i moc prądu- zadania. 
14-18.12.2020 
Szeregowe i równoległe łączenia oporników, 
opór zastępczy- zadania. 
Użytkowanie energii elektrycznej. 
21-22.12.2020 
Podsumowanie wiadomości dotyczących 
prądu elektrycznego. 

Wysłanie zagadnieo do pracy 
samodzielnej i zadao testowych 
do rozwiązania przez Librus, 
spotkanie online na aplikacji 
Teams 

Marta Wytrykus 

Historia Społeczeostwo polskie pod okupacją. 
Plan ,,Burza” i powstanie warszawskie. 
Polacy w koalicji antyhitlerowskiej. 
Sprawa polska pod koniec wojny. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 30.11. Sprawdzian wiadomości 
02.12. Mein Wohnort. Moje miejsce 
zamieszkania 
07.12. Stadt- und Landleben. Życie w mieście 
i na wsi 
09.12. Eine SMS schreiben. Pisanie sms-a 
14.12. Przygotowanie do testu 
sprawdzającego 
16.12. Test sprawdzający 
21.12. Boże Narodzenie w krajach 
niemieckojęzycznych. 
 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 

Język angielski 
1 

30.11-04.12 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe/analiza sprawdzianu 
Utrwalenie materiału z rozdziałów 10 w 
formie gier i zabaw, rozwiązywanie zadao 
egzaminacyjnych. 
Utrwalenie materiału z rozdziałów 9 i 10 w 
formie gier i zabaw, rozwiązywanie zadao 
egzaminacyjnych. 
07-11.12 
Praca projektowa - tradycje 
bozonarodzeniowe w Anglii 
Zastosowanie czasu Past Simple i Past 
Continuous do opisu przeszłych zdarzeo, 
udzielanie i pytanie o informacje związane z 
własnym stanem zdrowia. 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 
14-18.12 
Doskonalenie umiejętności rozumienia ze 
słuchu, udzielanie rad z zastosowaniem 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



czasownika modalnego should i ought to. 
Carols - koledy 
 

Język angielski 
2 

30.11-04.12 
Opisywanie reguł panujących w szkole, częśd 
2. 
Dwiczenie sprawności rozumienia ze słuchu w 
kontekście szkoły, wyrażanie preferencji co 
do sposobów uczenia się. 
Doskonalenie umiejętności rozumienia 
tekstów pisanych poprzez uzupełnianie luk w 
tekście w kontekście zapisywania się na kurs 
do szkoły językowej. 

07-11.12 
Dwiczenie umiejętności uzupełniania luk w 
zdaniach podanymi wyrazami w 
odpowiedniej formie, tworzenie wypowiedzi 
pisemnej typu list prywatny. 
Utrwalenie wiadomości z rozdziałów 3 i 4, 
rozwiązywanie zadao. 
Sprawdzian kumulatywny z rozdziałów 3 i 4. 
14-18.12 
Dyskusja na temat przyszłych planów, decyzji, 
przewidywao w kontekście pracy. 
Przekazywanie I reagowanie na dobre I złe 
wiadomości. Rozumienie ze słuchu. 
Miejsce pracy oraz zakres obowiązków 
pracownika – rozumienie tekstów pisanych. 

21-22.12 
Opisywanie ilustracji związanych z pracą za 
granicą, tworzenie wiadomości na portalu 
społecznościowym. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Informatyka Przedstawianie danych w postaci wykresu. 
Wstawianie tabel i wykresów arkusza 
kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych. 
Wstawianie tabel i wykresów arkusza 
kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych. 
Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego. 

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

Paulina Mroczek 

WOS  30.11.2020 – Obywatele a organy samorządu 
Jaka sprawa – jaki urząd.  E- urząd ( ePUAP). 
Aktywnośd obywateli 
 2.12.2020 – Sprawdzian wiadomości 
(rozdział II - Prawo i prawa człowieka) 
 7.12.2020 – Naród i Ojczyzna .  
Dziedzictwo narodowe, wspólnota etniczna, 
symbole narodowe 
 9.12.2020 – Prezentacje przygotowane przez 
uczniów „ Moja mała Ojczyzna” 
14.12.2020 – Obywatelstwo i narodowośd 
Tożsamośd narodowa, obywatelstwo, 
wartości obywatelskie 
16.12.2020 -   Postawa patriotyczna 
Patriotyzm, patriotyzm lokalny, przejawy 
patriotyzmu, patriotyzm gospodarczy 
Regionalny 
21.12. 2020 – Mniejszości i migranci  
Mniejszośd narodowa 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Maria Wytrykowska 

EDB - Przyczyny pożarów; 

- Zasady postępowania podczas pożaru; 

- Przyczyny powodzi; 

- Zasady postępowania podczas powodzi; 

Teams, Librus Agnieszka Kowalik 



- Dekontaminacja; 

- Zasady bezpieczeostwa 

 w czasie wichury; 

 w czasie upałów; 

 w czasie mroźnej i śnieżnej zimy; 

  w czasie burzy. 

 

Religia Podsumowanie nabożeostw różaocowych.  
Pogłębienie znajomości pojęd ich znaczenia: 
miłosierdzie, sprawiedliwośd, cierpienie, 
przebaczenie 
 
Uroczystośd Wszystkich Świętych. Pamiętamy 
o zmarłych. 

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 

30.11. – 04.12.2020r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na temat 
gier zespołowych 
07.12. – 11.12.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała 
- poszerzanie wiedzy dotyczącej sportów 
zimowych 
14.12-22.12.2020r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem ciężaru 
własnego ciała 
 – poszerzanie wiedzy -  dotyczącej 
hartowania organizmu w okresie zimowym 
 

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 30.11. – 04.12.2020r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na temat 
gier zespołowych 
07.12. – 11.12.2020r 
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała 
- poszerzanie wiedzy dotyczącej sportów 
zimowych 
14.12-22.12.2020r. 
-  kształtowanie siły z wykorzystaniem ciężaru 
własnego ciała 
 – poszerzanie wiedzy              -  dotyczącej 
hartowania organizmu w okresie zimowym 
 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

30.11-04.12.2020 
Moje zachowanie i odpowiedzialnośd podczas 
nauki zdalnej. 
07-11.12.2020 
Nałogi i sposoby ich zwalczania. 
14-18.12.2020 
Bezpieczeostwo w okresie ferii zimowych. 
21-22.12.2020 
Tradycje Świąt Bożego Narodzenia. 

Dziennik elektroniczny librus, 
Teams 

Monika Lach 

 

 


