
 

Klasa 4A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 18.01-22.01.2021 

(19.01-20.01.2021 – zwolnienie lekarskie) 

Wagarowad czy nie wagarowad? 

Konsekwencje naszych decyzji. 

Jak zbudowane jest opowiadanie pt. Palę 

cygaro. 

25.01-29.01.2021 

Papcio Chmiel – humorysta i mistrz języka, 

powstaniec warszawski. 

Komiczne przypadki Mikołajka, czyli: czy 

Ludeczka da się lubid?! 

Kajko i Kokosz – plan wydarzeo 

Kajko i Kokosz – specyfika komiksu. 

Microsoft Teams, Librus Bogumiła Jarosławska-
Malinowska 

Matematyka 18-22.01.2021 

 Wielokąty 

Prostokąty i kwadraty 

Obwód prostokątów i kwadratów 

25-29.01.2021 

Obwód prostokąta i kwadratu 

Koła i okręgi 

Co to jest skala? 

Microsoft Teams, Librus Beata Uszyoska 

Przyroda 18-22.01.2021 
Zdrowy styl życia. 
Choroby zakaźne i pasożytnicze. 
25-29.01.2021 
Jak postępowad w niebezpiecznych 
sytuacjach. 
Pierwsza pomoc w domu. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Muzyka 18-22.01.2021 
Zima dźwiękiem malowana. Barwa dźwięku. 
Głosy wokalne  
25-29.01.2021 
Dla babci i dziadka. Śpiewamy i gramy  

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 18-22.01.2021 
Mieszko I i Chrzest Polski. 
25-29.01.2021 
Bolesław Chrobry- pierwszy król Polski. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

18-22.01.2021 
Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 
Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 
Praca z dwiczeniami 
25-29.01.2021 
Mój ulubiony sportowiec - tworzenie 
pisemnego opisu sportowca i jego/jej 
umiejętności. 
Określanie głównej myśli wysłuchanych 
tekstów o tematyce sportowej. 
Praca z dwiczeniami 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

18-22.01.2021 
Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 
Praca z dwiczeniami 
25-29.01.2021 
Mój ulubiony sportowiec - tworzenie 
pisemnego opisu sportowca i jego/jej 
umiejętności. 
Określanie głównej myśli wysłuchanych 
tekstów o tematyce sportowej. 
Praca z dwiczeniami 

Plastyka 18-22.01.2021 
Płaskorzeźba. Twarz miłego potwora. 
25-29.01.2021 
Warsztat rzeźbiarza. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 18-22.01.2021 
Kompendium wiedzy. Materiały 
konstrukcyjne – drewno 
25-29.01.2021 
Drogowe ABC 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 18-22.01.2021 
Poznajemy środowisko programowania 
Baltie – budujemy i czarujemy z Baltiem- 
grupa 2 
Poznajemy środowisko programowania 
Baltie – programujemy z Baltiem i 
zastępujemy przedmioty-grupa 1 
25-29.01.2021 
Poznajemy środowisko Baltiego- zadania- 
grupa 1 
Poznajemy środowisko programowania 
Baltie – programujemy z Baltiem i 
zastępujemy przedmioty-grupa 2 

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

Paulina Mroczek 

Religia 18-22.01.2021 
Wiara. 
25-29.01.2021 
Przymioty Boga. 
 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F  18.01 – 22.01.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- przepisy i zasady gry w siatkówkę, 
sędziowanie 
25.01. – 29.01.2021r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka  
– poszerzanie wiedzy dotyczącej historii 
konkurencji olimpijskich 

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 

18-22.01.2021 
Ustalenie samooceny i oceny innych z 
zachowania. 
25-29.01.2021 
Zostao 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 18.01-22.01.2021 Microsoft Teams, Librus Bogumiła Jarosławska - 



(19.01-20.01.2021 – zwolnienie lekarskie) 

Wagarowad czy nie wagarowad? 

Konsekwencje naszych decyzji. 

Jak zbudowane jest opowiadanie pt. Palę 

cygaro. 

25.01-29.01.2021 

Papcio Chmiel – humorysta i mistrz języka, 

powstaniec warszawski. 

Komiczne przypadki Mikołajka, czyli: czy 

Ludeczka da się lubid?! 

Kajko i Kokosz – plan wydarzeo 

Kajko i Kokosz – specyfika komiksu. 

Malinowska 

Matematyka 18-22.01.2021 

 Wielokąty 

Prostokąty i kwadraty 

Obwód prostokątów i kwadratów 

25-29.01.2021 

Obwód prostokąta i kwadratu 

Koła i okręgi 

Co to jest skala? 

Microsoft Teams, Librus Beata Uszyoska 

Przyroda 18-22.01.2021 
Zdrowy styl życia. 
Choroby zakaźne i pasożytnicze. 
25-29.01.2021 
Jak postępowad w niebezpiecznych 
sytuacjach. 
Pierwsza pomoc w domu. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Muzyka 18-22.01.2021 
Zima dźwiękiem malowana. Barwa dźwięku. 
Głosy wokalne  
25-29.01.2021 
Dla babci i dziadka. Śpiewamy i gramy 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 18-22.01.2021 
Bolesław Chrobry- pierwszy król Polski. 
25-29.01.2021 
Polska Kazimierza Wielkiego. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

18-22.01.2021 
Revision 3 – podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 3 i przygotowanie do 
egzaminu. 
Powtórzenie materiału i przygotowanie do 
testu z rozdziału 3. 
Czynności wykonywane w wolnym czasie. 
(UNIT 4) 
25-29.01.2021 
Sprawdzian wiadomości z rozdziału 3. 
Zastosowanie czasownika modalnego „can” 
do opisywania swoich umiejętności. 
Prośby o pozwolenie – dialogi. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

18-22.01.2021 
Revision 3 – podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 3 i przygotowanie do 
egzaminu. 
Powtórzenie materiału i przygotowanie do 
testu z rozdziału 3. 
Czynności wykonywane w wolnym czasie. 
(UNIT 4) 
25-29.01.2021 
Sprawdzian wiadomości z rozdziału 3. 
Zastosowanie czasownika modalnego „can” 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



do opisywania swoich umiejętności. 
Prośby o pozwolenie – dialogi. 

Plastyka 18-22.01.2021 
Czy wszystkie rzeźby są do siebie podobne ? 
25-29.01.2021 
Płaskorzeźba. Twarz miłego potwora. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 18-22.01.2021 
Kompendium wiedzy. Materiały 
konstrukcyjne – drewno 
25-29.01.2021 
Drogowe ABC 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 18-22.01.2021 
Poznajemy środowisko programowania 
Baltie – programujemy z Baltiem i 
zastępujemy przedmioty. 
25-29.01.2021 
Poznajemy środowisko Baltiego- zadania 

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

Paulina Mroczek 

Religia 18-22.01.2021 
Wiara. 
25-29.01.2021 
Przymioty Boga. 
 

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

Ks. Paweł Cudny 

W-F  18.01. – 22.01.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- przepisy i zasady gry w siatkówkę, 
sędziowanie 
25.01. – 29.01.2021r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii konkurencji olimpijskich 
 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

18-22.01.2021 
Wystawiamy oceny z zachowania. 
25-29.01.2021 
Żyjemy bezpiecznie i zdrowo – profilaktyka 
uzależnieo. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

 

Klasa 5A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 18-22.01.2021 
-Co słychad i widad z Żelazowej Woli? 
-Analiza wiersza „Muzyka Pana Chopina” 
-Grzecznośd zawsze w cenie- na podstawie 
fragmentu „Pana Tadeusza”  
-O grzeczności słów kilka - jak wygląda 
dzisiejsza grzecznośd? 
-Piszemy artykuł do gazetki szkolnej 
zainspirowany wykładem Pana Sędziego o 
grzeczności 
25-29.01.2021 
-Prezentacja artykułów do gazetki szkolnej 
-Grzybobranie  jako ważny obyczaj 
szlachecki 
-Opisujemy krajobraz 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 



-Jak tu teraz nie wspomnied o przysłówku? 
- „Nad” i „ale”-znam te słowa doskonale 

Matematyka 18-22.01.2021 
- Wielokąty 
- Rodzaje trójkątów 
25-29.01.2021 
- Konstruowanie trójkątów o danych 
bokach. 
 - Miary kątów w trójkątach. 
- Prostokąty i kwadraty. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 18-22.01.2021 
Klasyfikacja organizmów. 
25-29.01.2021 
Wirusy i bakterie. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 18-22.01.2021 
- omawia różnice w krajobrazie Tatr 
Wysokich i Tatr Zachodnich 
25-29.01.2021 
- test sprawdzający - 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 
przekaźniki elektroniczne 

Ewa Żelisko 

Muzyka 18-22.01.2021 
W zimowym nastroju. Nastrój w muzyce 
25-29.01.2021 
Usprawiedliwione spóźnienie, czyli kanon. 
Forma kanonu w muzyce  

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Anna Jakubiak 

Historia 18-22.01.2021 
Początki chrześcijaostwa.  
Podsumowanie  rozdziału III ,,Starożytny 
Rzym”. 
25-29.01.2021 
Quiz z rozdziału III. 
Bizancjum w czasach świetności. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

18-22.01.2021 
Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 
Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 
Praca z dwiczeniami 
25-29.01.2021 
Rozmowy na temat komputerów i 
korzystania z technologii informacyjno-
komunikacyjnych w kontekście historyjki 
obrazkowej. 
Zastosowanie czasu present continuous i 
zaimków dzierżawczych do opisywania 
czynności oraz przynależności przedmiotów 
do osób. 
Praca z dwiczeniami 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

18-22.01.2021 
Zastosowanie czasu Present Continuous - 
wprowadzenie. 
Zastosowanie czasu Present Continuous do 
opisywania czynności odbywających się w 
tej chwili. 
Wyrażanie sugestii i propozycji spędzania 
czasu – dwiczenia w mówieniu. 
25-29.01.2021 
Wyrażanie sugestii i propozycji spędzania 
wolnego czasu – dwiczenia w mówieniu. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



Wyrażanie upodobao muzycznych w oparciu 
o przeczytane teksty. 
Opis gwiazdy muzyki – dwiczenia w pisaniu. 

Plastyka 18-22.01.2021 
Proporcje i kontrasty form. 
25-29.01.2021 
Proporcje i kontrasty form w sztuce 
renesansu 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 18-22.01.2021 
To takie proste – praca z drucików 
kreatywnych 
25-29.01.2021 
Świat tworzyw sztucznych 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 18-22.01.2021 
Tworzymy proste animacje i zmieniamy 
rozmiar Baltiego-grupa 2 
Programujemy w środowisku Baltie-grupa 1 
25-29.01.2021 
Tworzymy złozone animacje- grupa 2 
Tworzymy proste animacje i zmieniamy 
rozmiar Baltiego-grupa 1 

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

Paulina Mroczek 

Religia 18-22.01.2021 
Słowo Boże.  
25-29.01.2021 
Znaczenie Słowa Bożego i Jego działanie. 
 

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 

18.01. – 22.01.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- przepisy i zasady gry w siatkówkę, 
sędziowanie, 
25.01. – 29.01.2021r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii konkurencji olimpijskich 
 

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 18.01. – 22.01.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- przepisy i zasady gry w siatkówkę, 
sędziowanie 
25.01. – 29.01.2021r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii konkurencji olimpijskich 
 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

18-22.01.2021 
-Dokonujemy samooceny z zachowania 
25-29.01.2021 
-Czynniki wpływające na wybór zawodu 

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 19- 21.01.2021r. dziennik elektroniczny Librus,  Danuta Turczyoska 



Kreatywne pisanie: opowiadanie 
twórcze.       
Od 26-28.01.2021r. 
Kreatywne pisanie: opowiadanie 
odtwórcze. 

platforma Microsoft Teams 
 

Matematyka 18-22.01.2021 
Pole trójkąta 
Pole trapezu 
Pole trapezu 
Powtórzenie wiadomości 
25-29.01.2021 
Powtórzenie wiadomości 
Powtórzenie wiadomości 
Praca klasowa 
Procenty i ułamki 

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

Paulina Mroczek 

Biologia 18-22.01.2021 
Owady- stawonogi zdolne do lotu. 
25-29.01.2021 
Pajęczaki- stawonogi, które mają cztery 
pary odnóży. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 18-22.01.2021 

- charakteryzuje rolę Londynu i Paryża 

w światowej gospodarce, polityce i 
kulturze oraz wymienia funkcje tych 
miast. 
25-29.01.2021 
- 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 18-22.01.2021 
Zimowo, mroźnie, wesoło. Żarty 
muzyczne. Pastisz w muzyce 
25-29.01.2021 
W karnawałowych rytmach. Muzyka 
podczas karnawału 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 18-22.01.2021 
Początek wojen ze Szwecją. 
Powstanie Chmielnickiego. 
25-29.01.2021 
Potop szwedzki. 
Wojny z Turcją. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

18-22.01.2021 
Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 
Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 
Praca z dwiczeniami 
25-29.01.2021 
Gatunki filmu 
"Zuzia and friends" - w kinie 
Praca z dwiczeniami 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

18-22.01.2021 
Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 
Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 
Praca z dwiczeniami 
25-29.01.2021 
Gatunki filmu 
"Zuzia and friends" - w kinie 
Praca z dwiczeniami 
 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 18-22.01.2021 Teams, Librus Marta Kasprowicz 



3 Ochrona dzikich zwierząt. 
Niezwykłe dzikie zwierzęta. 
Praca projektowa: Niezwykłe dzikie 
zwierzęta w moim kraju. 
25-29.01.2021 
Revision Unit 3 – utrwalenie 
wiadomości obejmujących materiał z 
rozdziału 3. 
Dwiczenie na rozumienie tekstu 
czytanego. 
Sprawdzian obejmujący materiał z 
rozdziału 3. 

Plastyka 18-22.01.2021 
Rysunek 
25-29.01.2021 
Zrób to sam – rysunek na czarnej 
kartce 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 18-22.01.2021 
Rodzaje rysunków techniczny 
25-29.01.2021 
Rzuty prostokątne 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 18-22.01.2021 
Tworzymy animację w programie 
Logomocja i zapisujemy ją w pliku 
18-22.01.2021 
Sztuczki w programie Logomocja. 

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

Paulina Mroczek 

Religia 18-22.01.2021 
Kościół 
25-29.01.2021 
Przymioty Kościoła i ich znaczenie. 
 

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 

18.01. – 22.01.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- przepisy i zasady gry w siatkówkę, 
sędziowanie, 
25.01. – 29.01.2021r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy 
dotyczącej historii konkurencji 
olimpijskich 
 

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 18.01. – 22.01.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- przepisy i zasady gry w siatkówkę, 
sędziowanie 
25.01. – 29.01.2021r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy 
dotyczącej historii konkurencji 
olimpijskich 
 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

18-22.01.2021 
Jakim jestem uczniem? Podsumowanie 
nauki w pierwszym semestrze 

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

Paulina Mroczek 



25-29.01.2021 
Charakterystyka zawodów i grup 
zawodowych. Znaczenie pracy w życiu 
człowieka. 

Librus 

 

Klasa 6B 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i sprawdzania 
wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski od 19- 22.01.2021r. 
Kreatywne pisanie: opowiadanie 
twórcze.       
Od 26-29.01.2021r. 
Kreatywne pisanie: opowiadanie 
odtwórcze. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 18-22.01.2021 
-  Prędkośd średnia. 
- Czas. 
25-29.01.2021 
- Droga, prędkośd i czas. 
- Sprawdzian z działu – droga, 
prędkośd, czas. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 18-22.01.2021 
Owady- stawonogi zdolne do lotu. 
25-29.01.2021 
Pajęczaki- stawonogi, które mają cztery 
pary odnóży. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 18-22.01.2021 

- charakteryzuje rolę Londynu i Paryża 

w światowej gospodarce, polityce i 
kulturze oraz wymienia funkcje tych 
miast. 
25-29.01.2021 
- 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 18-22.01.2021 
Zimowo, mroźnie, wesoło. Żarty 
muzyczne. Pastisz w muzyce 
25-29.01.2021 
W karnawałowych rytmach. Muzyka 
podczas karnawału 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 18-22.01.2021 
Powstanie Chmielnickiego. 
Potop szwedzki. 
25-29.01.2021 
Wojny z Turcją. 
Kryzys Rzeczypospolitej. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

18-22.01.2021 
Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 
Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 
Praca z dwiczeniami 
25-29.01.2021 
Gatunki filmu 
"Zuzia and friends" - w kinie 
Praca z dwiczeniami 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

18-22.01.2021 
Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 
Revision - powtórzenie wiadomości i 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



umiejętności 
Praca z dwiczeniami 
25-29.01.2021 
Gatunki filmu 
"Zuzia and friends" - w kinie 
Praca z dwiczeniami 

Język angielski 
3 

18-22.01.2021 
Ochrona dzikich zwierząt. 
Niezwykłe dzikie zwierzęta. 
Praca projektowa: Niezwykłe dzikie 
zwierzęta w moim kraju. 
25-29.01.2021 
Revision Unit 3 – utrwalenie 
wiadomości obejmujących materiał z 
rozdziału 3. 
Dwiczenie na rozumienie tekstu 
czytanego. 
Sprawdzian obejmujący materiał z 
rozdziału 3. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 18-22.01.2021 
Rysunek 
25-29.01.2021 
Zrób to sam – rysunek na czarnej 
kartce 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 18-22.01.2021 
Rodzaje rysunków techniczny 
25-29.01.2021 
Rzuty prostokątne 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 18-22.01.2021 
Tworzymy animację w programie 
Logomocja i zapisujemy ją w pliku 
25-29.01.2021 
Sztuczki w programie Logomocja. 

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

Paulina Mroczek 

Religia 18-22.01.2021 
Kościół 
25-29.01.2021 
Przymioty Kościoła i ich znaczenie. 
 

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 18.01 – 22.01.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową 
postawę ciała  
- przepisy i zasady gry w siatkówkę, 
sędziowanie, 
25.01. – 29.01.2021r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy 
dotyczącej historii konkurencji 
olimpijskich 
 

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 

20.01.2021r. 
Zajęcia profilaktyczne: BĄDŹ 
SUPERBOHATEREM! 
27.01.2021r. 
Poznawanie samego siebie i swego 
miejsca w klasie, w rodzinie. 
 

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 18.01-22.01.2021 

(19.01-20.01.2021 – zwolnienie lekarskie) 

Hobbit elementy świata przedstawionego – 

charakterystyka grup bohaterów. Postawy i 

wartości, niezwykłe obcowanie ze 

szlachetnymi bohaterami. 

Praca w grupach – współtworzenie 

opowiadania twórczego. 

25.01-29.01.2021 

Papcio Chmiel – humorysta i mistrz języka, 

powstaniec warszawski. 

John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i 

z powrotem (lektura obowiązkowa) cd. 

Wątek główny i wątki poboczne. 

Charakterystyka narratora. 

Powieśd fantazy a baśo. Bilbo – włamywacz z 
wyboru i wyborowy. Drużyna nie z tego 
świata. 

Microsoft Teams, Librus, 
Messenger 

Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 

Matematyka 18-22.01.2021 
- Droga, prędkośd i czas. 
- Sprawdzian wiadomości z działu – droga, 
prędkośd i czas. 
25-29.01.2021 
- Pole prostokąta 
- Pole równoległoboku i rombu 
- Omówienie i poprawa pracy klasowej z 
działu prędkośd, droga i czas. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 18-22.01.2021 
Owady- stawonogi zdolne do lotu. 
25-29.01.2021 
Pajęczaki- stawonogi, które mają cztery pary 
odnóży. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 18-22.01.2021 

- charakteryzuje rolę Londynu i Paryża w 

światowej gospodarce, polityce i kulturze oraz 
wymienia funkcje tych miast. 
25-29.01.2021 
- 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 18-22.01.2021 
Zimowo, mroźnie, wesoło. Żarty muzyczne. 
Pastisz w muzyce 
25-29.01.2021 
W karnawałowych rytmach. Muzyka podczas 
karnawału 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 18-22.01.2021 
Początek wojen ze Szwecją. 
Powstanie Chmielnickiego. 
25-29.2021 
Potop szwedzki. 
Wojny z Turcją. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język 
angielski 1 

18-22.01.2021 
Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 
Revision - powtórzenie wiadomości i 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



umiejętności 
Praca z dwiczeniami 
25-29.01.2021 
Gatunki filmu 
"Zuzia and friends" - w kinie 
Praca z dwiczeniami 

Język 
angielski 2 

18-22.01.2021 
Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 
Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 
Praca z dwiczeniami 
25-29.01.2021 
Gatunki filmu 
"Zuzia and friends" - w kinie 
Praca z dwiczeniami 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 3 

18-22.01.2021 
Ochrona dzikich zwierząt. 
Niezwykłe dzikie zwierzęta. 
Praca projektowa: Niezwykłe dzikie zwierzęta 
w moim kraju. 
25-29.01.2021 
Revision Unit 3 – utrwalenie wiadomości 
obejmujących materiał z rozdziału 3. 
Dwiczenie na rozumienie tekstu czytanego. 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
3. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 18-22.01.2021 
Rysunek 
25-29.01.2021 
Zrób to sam – rysunek na czarnej kartce 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 18-22.01.2021 
Rodzaje rysunków techniczny 
25-29.01.2021 
Rzuty prostokątne 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 18-22.01.2021 
Tworzymy animację w programie Logomocja i 
zapisujemy ją w pliku 
25-29.01.2021 
Sztuczki w programie Logomocja. 

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

Paulina Mroczek 

Religia 18-22.01.2021 
Kościół 
25-29.01.2021 
Przymioty Kościoła i ich znaczenie. 
 

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 

18.01. – 22.01.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- przepisy i zasady gry w siatkówkę, 
sędziowanie, 
25.01. – 29.01.2021r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii konkurencji olimpijskich 
 

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 18.01. – 22.01.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  

Komunikacja z uczniami, 
poprzez platformę Microsoft 
Teams oraz dziennik 

Damian Tucin 



- przepisy i zasady gry w siatkówkę, 
sędziowanie 
25.01. – 29.01.2021r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii konkurencji olimpijskich 
 

elektroniczny Librus. 

Godzina 
wychowawcza 

18.01. – 22.01.2021r  
Jakim jestem uczniem – podsumowanie pracy 
w I półroczu. 
25.01. – 29.01.2021r 
Wpływ sportu na organizm człowieka. 

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 18-22.01.2021 
- Narodziny wyrazów. 
O funkcjach formantów; 
-Funkcje formantów- dwiczenia 
-Wyrazy podzielne i niepodzielne 
słowotwórczo. Wyrazy pokrewne i rodzina 
wyrazów 
-Składamy wyrazy 
-Przedrostki i przyrostki o kłopotliwej 
pisowni 
25-29.01.2021 
-Strefa publiczna, strefa prywatna, strefa 
uczyd. 
- Porozumienie- fragment książki pt. 
„Tabletki na dorosłośd” 
-Trudy wychowania 
-Etyka wypowiedzi, perswazja, manipulacja 
-Środki perswazji i manipulacji w tekstach 
reklamowych 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyka 18-22.01.2021 
- Pole prostokąta. Jednostki pola. 
- Pola wielokątów. 
25-29.01.2021 
- Pola wielokątów - zadania. 
- Układ współrzędnych. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 18-22.01.2021 
Mechanizm oddychania 
Higiena i choroby układu oddechowego. 
25-29.01.2021 
Podsumowanie wiadomości z działu „Układ 
oddechowy”. 
Sprawdzenie wiadomości o układzie 
pokarmowym. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 18-22.01.2021 
- charakteryzuje społeczności etniczne w 
Polsce. 
- podaje skutki i przyczyny bezrobocia w 
Polsce. 
25-29.01.2021 
- omawia funkcje miast. 
- wyjaśnia znaczenie terminów: urbanizacja, 
aglomeracja, aglomeracja monocentryczna, 
konurbacja. 

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 19.01.2021 
Znaczenie wartościowości pierwiastków 
chemicznych przy ustalaniu wzorów 
związków chemicznych 
- co to jest wartościowośd? 
-zapisywanie wzorów sumarycznych i 
strukturalnych związków chemicznych 
21.01.2021 
Znaczenie wartościowości pierwiastków 
chemicznych przy ustalaniu wzorów 
związków chemicznych 
- tworzenie wzoru  związku chemicznego na 
podstawie jego nazwy 
- ustalanie wartościowości 
26.01.2021 
Prawo stałości składu związku chemicznego 
- jak brzmi prawo stałości składu 
- wyznaczanie stosunku masowego związku 
chemicznego 
- obliczanie zawartości procentowej 
pierwiastków w związku 
28.01.2021 
Quiz - łączenie się atomów. 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 18-22.01.2021 
- Powtórzenie wiadomości z działu 
"Właściwości i budowa materii" 
- Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie. 
25-29.01.2021 
- Sprawdzian wiadomości z działu 
"Właściwości i budowa materii". 
 - Ciśnienie hydrostatyczne, ciśnienie 
atmosferyczne. 
 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Muzyka 18-22.01.2021 
Kameralnie i orkiestrowo  
– zespoły instrumentalne 
25-29.01.2021 
Pobawmy się w wariacje. Forma wariacyjna 
w muzyce 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 18-22.01.2021 
Podsumowanie rozdziału III ,,Europa i świat 
po Wiośnie Ludów”. 
Powstanie styczniowe. 
25-29.01.2021 
Po powstaniu styczniowym. 
Quiz z rozdziału III. 
 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 18.01.2021 – Mache die Übung!  Zrób 
dwiczenie. Rozumienie i 
formułowanie poleceo i 
próśb. 

20.01.2021 – Eine Notiz schreiben. Pisanie 
notatki 
25.01.2021 – Przygotowanie do testu 

sprawdzającego - 
powtórzenie 

27.01.2021 – Mein Haustier. Moje zwierzę 
domowe. Opowiadanie o 
zwierzętach domowych. 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język angielski 
1 

18-22.01.2021 
Dwiczenia – gramatyka. Wypowiedź ustna – 
What did you do during the break? 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



Dwiczenia w zakresie środków językowych – 
gramatyka. 
Wpis na blogu: praca wakacyjna. 
25-29.01.2021 
Praca dorywcza. 
Powtórzenie materiału z rozdziału 4. 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
4. 

Język angielski 
2 

18-22.01.2021 
Praca w czasie wakacji. 
Wyrażanie swoich upodobao, intencji i 
pragnieo, pytanie innych osób. 
Gramatyka – powtórzenie wybranych 
zagadnieo. 
25-29.01.2021 
Wpis na blogu: praca wakacyjna. 
Praca dorywcza. 
Powtórzenie materiału z rozdziału 4. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

18-22.01.2021 
Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 
Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 
Praca z dwiczeniami 
25-29.01.2021 
Wpis na blogu: praca wakacyjna 
Praca dorywcza 
Praca z dwiczeniami 

Teams. Librus Alina Brzykcy 

Plastyka 18-22.01.2021 
Asamblaż i instalacja – prace znanych 
twórców 
25-29.01.2021 
Happening i performance 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 18-22.01.2021 
Programowanie w środowisku Baltie – 
tworzenie programu i powtarzanie poleceo. 
25-29.01.2021 
Programowanie w środowisku Baltie – 
sytuacje warunkowe, zmienne i obliczenia. 

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

Paulina Mroczek 

Religia 18-22.01.2021 
Zło i dobro.  
25-29.01.2021 
Historie biblijne.  

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  18.01. – 22.01.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- przepisy i zasady gry w siatkówkę, 
sędziowanie 
25.01. – 29.01.2021r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii konkurencji olimpijskich 
 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

18-22.01.2021 
Fizjologia zmian okresu dojrzewania. 
25-29.01.2021 
Komunikacja interpersonalna.  Asertywnośd. 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Sylwia Łaskowska 



 

Klasa 7B 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski Od 18-21.01.2021r. 
Analiza i interpretacja utworu A. Mickiewcza 
pt. Dziady, częśd II. 
Analiza i interpretacja utworów Jana 
Kochanowskiego (Fraszki, Treny). 
Od 25-28.01.2021r. 
Analiza i interpretacja utworu J. Słowackiego 
pt. Balladyna. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 18-22.01.2021 
1.Do czego służą wyrażenia algebraiczne 
2. Do czego służą wyrażenia algebraiczne , 
zapisywanie i odczytywanie wyrażeo 
algebraicznych. 
3. Wartośd liczbowa wyrażenia 
algebraicznego. 
4. Wartośd liczbowa wyrażenia 
algebraicznego. 
25-29.01.2021 
1.Jednomiany 
2.Sumy algebraiczne 
3. Dodawanie i odejmowanie sum 
algebraicznych. 
4. Dodawanie i odejmowanie sum 
algebraicznych. 

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

Marta Wytrykus 

Biologia 18-22.01.2021 
Mechanizm oddychania 
Higiena i choroby układu oddechowego. 
25-29.01.2021 
Podsumowanie wiadomości z działu „Układ 
oddechowy”. 
Sprawdzenie wiadomości o układzie 
pokarmowym. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 18-22.01.2021 
- charakteryzuje społeczności etniczne w 
Polsce. 
- podaje skutki i przyczyny bezrobocia w 
Polsce. 
25-29.01.2021 
- omawia funkcje miast. 
- wyjaśnia znaczenie terminów: urbanizacja, 
aglomeracja, aglomeracja monocentryczna, 
konurbacja. 
 

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 19.01.2021 
Znaczenie wartościowości pierwiastków 
chemicznych przy ustalaniu wzorów 
związków chemicznych 
- co to jest wartościowośd? 
-zapisywanie wzorów sumarycznych i 
strukturalnych związków chemicznych 
21.01.2021 
Znaczenie wartościowości pierwiastków 
chemicznych przy ustalaniu wzorów 
związków chemicznych 
- tworzenie wzoru  związku chemicznego na 
podstawie jego nazwy 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 



- ustalanie wartościowości 
26.01.2021 
Prawo stałości składu związku chemicznego 
- jak brzmi prawo stałości składu 
- wyznaczanie stosunku masowego związku 
chemicznego 
- obliczanie zawartości procentowej 
pierwiastków w związku 
28.01.2021 
Quiz - łączenie się atomów. 

Fizyka 18-22.01.2021 
- Powtórzenie wiadomości z działu 
"Właściwości i budowa materii" 
- Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie. 
25-29.01.2021 
 - Ciśnienie hydrostatyczne, ciśnienie 
atmosferyczne. 
- Prawo Pascala. 
 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Muzyka 18-22.01.2021 
Kameralnie i orkiestrowo  
– zespoły instrumentalne 
25-29.01.2021 
Pobawmy się w wariacje. Forma wariacyjna 
w muzyce 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 18-22.01.2021 
Postęp techniczny i kultura przełomu XIX i XX 
wieku. 
Podsumowanie rozdziału III ,,Europa i świat 
po Wiośnie Ludów”. 
25-29.01.2021 
Powstanie styczniowe. 
Po powstaniu styczniowym. 
 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 18.01.2021 – Mache die Übung!  Zrób 
dwiczenie. Rozumienie i 
formułowanie poleceo i 
próśb. 

20.01.2021 – Eine Notiz schreiben. Pisanie 
notatki 

25.01.2021 – Przygotowanie do testu 
sprawdzającego - 
powtórzenie 

27.01.2021 – Mein Haustier. Moje zwierzę 
domowe. Opowiadanie o 
zwierzętach domowych. 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język angielski 
1 

18-22.01.2021 
Dwiczenia – gramatyka. Wypowiedź ustna – 
What did you do during the break? 
Dwiczenia w zakresie środków językowych – 
gramatyka. 
Wpis na blogu: praca wakacyjna. 
25-29.01.2021 
Praca dorywcza. 
Powtórzenie materiału z rozdziału 4. 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
4. 

Teeams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

18-22.01.2021 
Praca w czasie wakacji. 
Wyrażanie swoich upodobao, intencji i 
pragnieo, pytanie innych osób. 
Gramatyka – powtórzenie wybranych 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



zagadnieo. 
25-29.01.2021 
Wpis na blogu: praca wakacyjna. 
Praca dorywcza. 
Powtórzenie materiału z rozdziału 4. 

Język angielski 
3 

18-22.01.2021 
Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 
Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 
Praca z dwiczeniami 
25-29.01.2021 
Wpis na blogu: praca wakacyjna 
Praca dorywcza 
Praca z dwiczeniami 

 Alina Brzykcy 

Plastyka 18-22.01.2021 
Asamblaż i instalacja – prace znanych 
twórców 
25-29.01.2021 
Happening i performance 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 18-22.01.2021 
Programowanie w środowisku Baltie – 
tworzenie programu i powtarzanie poleceo. 
25-29.01.2021 
Programowanie w środowisku Baltie – 
sytuacje warunkowe, zmienne i obliczenia 

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

Paulina Mroczek 

Religia 18-22.01.2021 
Zło i dobro.  
25-29.01.2021 
Historie biblijne. 

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   18.01 – 22.01.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- przepisy i zasady gry w siatkówkę, 
sędziowanie 
25.01. – 29.01.2021r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii konkurencji olimpijskich 

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 

18.01. – 22.01.2021r  
Podsumowanie I semestru. 
25.01. – 29.01.2021r 
Jak spędzam wolny czas. 

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  18.01-22.01.2021 

(19.01-20.01.2021 – zwolnienie lekarskie) 

Wiejska sielanka. Jan Kochanowski, Pieśń 

świętojańska o sobótce. 

Różnice gatunkowe: fraszka a pieśo. 

Analiza i interpretacja „Serce roście.” Jana 

Kochanowskiego – praca zadaniowa w 

grupach. 

25.01-29.01.2021 

Microsoft Teams, Librus, 
Messenger 

Bogumiła Jarosławska-
Malinowska 



Papcio Chmiel – humorysta i mistrz języka, 

powstaniec warszawski. 

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

Tren VIII 

Matematyka 18-22.01.2021 
1.Do czego służą wyrażenia algebraiczne 
2. Do czego służą wyrażenia algebraiczne , 
zapisywanie i odczytywanie wyrażeo 
algebraicznych. 
3. Wartośd liczbowa wyrażenia 
algebraicznego. 
4. Wartośd liczbowa wyrażenia 
algebraicznego. 
25-29.01.2021 
1.Jednomiany 
2.Sumy algebraiczne 
3. Dodawanie i odejmowanie sum 
algebraicznych. 
4. Dodawanie i odejmowanie sum 

algebraicznych. 

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

Marta Wytrykus 

Biologia 18-22.01.2021 
Mechanizm oddychania 
Higiena i choroby układu oddechowego. 
25-29.01.2021 
Podsumowanie wiadomości z działu „Układ 
oddechowy”. 
Sprawdzenie wiadomości o układzie 
pokarmowym. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 18-22.01.2021 
- charakteryzuje społeczności etniczne w 
Polsce. 
- podaje skutki i przyczyny bezrobocia w 
Polsce. 
25-29.01.2021 
- omawia funkcje miast. 
- wyjaśnia znaczenie terminów: urbanizacja, 
aglomeracja, aglomeracja monocentryczna, 
konurbacja. 

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 19.01.2021 
Znaczenie wartościowości pierwiastków 
chemicznych przy ustalaniu wzorów 
związków chemicznych 
- co to jest wartościowośd? 
-zapisywanie wzorów sumarycznych i 
strukturalnych związków chemicznych 
21.01.2021 
Znaczenie wartościowości pierwiastków 
chemicznych przy ustalaniu wzorów 
związków chemicznych 
- tworzenie wzoru  związku chemicznego na 
podstawie jego nazwy 
- ustalanie wartościowości 
26.01.2021 
Prawo stałości składu związku chemicznego 
- jak brzmi prawo stałości składu 
- wyznaczanie stosunku masowego związku 
chemicznego 
- obliczanie zawartości procentowej 
pierwiastków w związku 
28.01.2021 
Quiz - łączenie się atomów. 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 18-22.01.2021 Platforma Microsoft Teams oraz Justyna Sewastjanowicz 



- Powtórzenie wiadomości z działu 
"Właściwości i budowa materii" 
- Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie. 
25-29.01.2021 
 - Ciśnienie hydrostatyczne, ciśnienie 
atmosferyczne. 
- Sprawdzian wiadomości z działu 
"Właściwości i budowa materii" 

dziennik elektroniczny Librus 

Muzyka 18-22.01.2021 
Kameralnie i orkiestrowo  
– zespoły instrumentalne 
25-29.01.2021 
Pobawmy się w wariacje. Forma wariacyjna 
w muzyce 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 18-22.01.2021 
Postęp techniczny i kultura przełomu XIX i XX 
wieku. 
Podsumowanie rozdziału III ,,Europa i świat 
po Wiośnie Ludów”. 
25-29.01.2021 
Powstanie styczniowe. 
Po powstaniu styczniowym. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 18.01.2021 – Mache die Übung!  Zrób 
dwiczenie. Rozumienie i 
formułowanie poleceo i 
próśb. 

20.01.2021 – Eine Notiz schreiben. Pisanie 
notatki 

25.01.2021 – Przygotowanie do testu 
sprawdzającego - 
powtórzenie 

27.01.2021 – Mein Haustier. Moje zwierzę 
domowe. Opowiadanie o 
zwierzętach domowych. 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Baoka 

Język angielski 
1 

18-22.01.2021 
Dwiczenia – gramatyka. Wypowiedź ustna – 
What did you do during the break? 
Dwiczenia w zakresie środków językowych – 
gramatyka. 
Wpis na blogu: praca wakacyjna. 
25-29.01.2021 
Praca dorywcza. 
Powtórzenie materiału z rozdziału 4. 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
4. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

18-22.01.2021 
Praca w czasie wakacji. 
Wyrażanie swoich upodobao, intencji i 
pragnieo, pytanie innych osób. 
Gramatyka – powtórzenie wybranych 
zagadnieo. 
25-29.01.2021 
Wpis na blogu: praca wakacyjna. 
Praca dorywcza. 
Powtórzenie materiału z rozdziału 4. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

18-22.01.2021 
Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 
Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 
Praca z dwiczeniami 
25-29.01.2021 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



Wpis na blogu: praca wakacyjna 
Praca dorywcza 
Praca z dwiczeniami 

Plastyka 18-22.01.2021 
Happening i performance 
25-29.01.2021 
Happening i performance – projekt klasowy 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 18-22.01.2021 
Programowanie w środowisku Baltie – 
tworzenie programu i powtarzanie poleceo. 
25-29.01.2021 
Programowanie w środowisku Baltie – 
sytuacje warunkowe, zmienne i obliczenia 

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

Paulina Mroczek 

Religia 18-22.01.2021 
Zło i dobro.  
25-29.01.2021 
Historie biblijne. 

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  18.01 – 22.01.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę 
ciała  
- przepisy i zasady gry w siatkówkę, 
sędziowanie 
25.01. – 29.01.2021r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii konkurencji olimpijskich 

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 

18.01-22.01.2021 

(19.01-20.01.2021 – zwolnienie lekarskie) 

Komunikacja interpersonalna. 

Asertywnośd. 

25.01-29.01.2021 

Spotkanie z ……..(poznajemy zawody). 
Oszczędzanie wody. 

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 18-22.01.2021 
-Poznajemy zasady i wymagania dot. 
egzaminu  ósmoklasisty z języka polskiego 
-Rzem czy osobno? Pisownia cząstki „nie” z 
różnymi częściami mowy 
-Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy- 
dwiczenia 
-Najważniejsze światowe medium-telewizja 
-Dzieło filmowe 
25-29.01.2021 
-Scenariusz filmowy 
-Wypowiedzenie i jego części- powtórzenie 
-Wypowiedzenie i jego części- powtórzenie 
-Zdania złożone wielokrotnie- powtórzenie 
wiadomości 
-Zdania złożone wielokrotnie- powtórzenie 
wiadomości 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyka 18-22.01.2021 Platforma Microsoft Teams oraz Małgorzata Gawryś 



- Obliczenia procentowe.  Stężenia 
procentowe. 
- Zmiana o dany procent. 
25-29.01.2021 
- Lokaty bankowe. 
- Vat i inne podatki. 

dziennik elektroniczny Librus 

Biologia 18-22.01.2021 
Podsumowanie działu „Ewolucja życia”. 
25-29.01.2021 
Organizm a środowisko. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 18-22.01.2021 
- charakteryzuje położenie i cechy środowiska 
przyrodniczego Ameryki. 
25-29.01.2021 
- wyjaśnia znaczenie terminów: tornado, 
cyklon tropikalny. 

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 19.01.2021 
Podsumowanie wiadomości dotyczących 
związków węgla z wodorem 
- rozwiązywanie zadao z podręcznika 
21.01.2021 
Szereg homologiczny alkoholi 
- wzór ogólny alkoholi, wzór sumaryczny, 
strukturalny i półstrukturalny dla pięciu 
pierwszych alkoholi z szeregu 
- pojęcie alkohole 
26.01.2021 
Metanol i etanol – alkohole 
monohydroksylowe 
- wzory metanolu i etanolu 
- właściwości i zastosowanie metanolu i 
etanolu 
- reakcje otrzymywania i spalania alkoholi 
28.01.2021 
Sprawdzian wiadomości – quiz ze związków 
węgla z wodorem 
 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 18-22.01.2021 
- Powtórzenie wiadomości z działu "Prąd 
elektryczny" 
- Bieguny magnetyczne. 
25-29.01.2021 
- Sprawdzian wiadomości z działu "Prąd 
elektryczny". 
 - Właściwości magnetyczne przewodnika z 
prądem. 
 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Historia 18-22.01.2021 
Za żelazną kurtyną. 
Daleki Wschód po II wojnie światowej. 
25-29.01.2021 
Rozpad systemu kolonialnego. 
Konflikt na Bliskim Wschodzie. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język 
niemiecki 

18-22.01.2021 
Wir essen gemeinsam. Jemy wspólnie. 
Wir essen gemeinsam. Dwiczenia. 
25-29.01.2021 
Was darf’s denn sein? Co podad? 
Essgewohnheiten. Nawyki żywieniowe. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 
 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 



Język 
angielski 1 

18-22.01.2021 
Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 
Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 
Praca z dwiczeniami 
25-29.01.2021 
Opisywanie sposobów postępowania w razie 
wypadku, udzielanie rad z zastosowaniem 
czasownika modalnego should i ought to. 
Rozmowa na temat dobrego samopoczucia w 
oparciu o teksty pisane. 
Praca z dwiczeniami 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 2 

18-22.01.2021 
Doskonalenie umiejętności mówienia – 
speaking – what did you do during the break? 
Doskonalenie umiejętności rozumienia 
tekstów pisanych w kontekście miejsca pracy i 
obowiązków pracownika. 
Opisywanie ilustracji – praca za granicą, 
tworzenie wiadomości na portalu 
społecznościowym. 
25-29.01.2021 
Utrwalenie materiału z rozdziału 5. 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
5. 
Rozmowa na temat zdrowego odżywiania i 
preferencji żywieniowych z wykorzystaniem 
określników ilościowych. (unit 6) 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Informatyka 18-22.01.2021 
Wyszukiwanie elementu w zbiorze 
nieuporządkowanym i porządkowanie 
elementów zbioru metodą przez wybieranie. 
25-29.01.2021 
Wyszukiwanie elementu w zbiorze 
uporządkowanym metodą przez połowienie i 
porządkowanie elementów zbioru metodą 
przez zliczanie. 
 

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

Paulina Mroczek 

WOS 18-22.01.2021 
Podsumowanie wiadomości z działu IV 
„Wspólnota narodowa” 
 Cechy i funkcje paostwa 
25-29.01.2021 
Rodzaje ustrojów politycznych 

Polska paostwem demokratycznym 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Maria Wytrykowska 

EDB 18-22.01.2021 

Ekstremalne warunki pogodowe. 

25-29.01.2021 

Wypadki i katastrofy komunikacyjne. 

Uwolnienie niebezpiecznych substancji 

chemicznych. 

Teams, Librus Agnieszka Kowalik 

Religia 18-22.01.2021 
Wędrówka do wolności.  
25-29.01.2021 
Prawdziwe dobro.  
 

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 

18.01. – 22.01.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadao, poleceo poprzez  
Teamsa oraz dziennik 

Mariusz Firszt 



- przepisy i zasady gry w siatkówkę, 
sędziowanie, 
25.01. – 29.01.2021r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii konkurencji olimpijskich 
 

elektroniczny Librus. Sprawdzanie 
wiedzy  i wykonanej pracy 
poprzez Teamsa i Librusa 

W-F chłopcy 18.01. – 22.01.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- przepisy i zasady gry w siatkówkę, 
sędziowanie 
25.01. – 29.01.2021r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii konkurencji olimpijskich 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

18-22.01.2021 
Oceniam swoją pracę w I półroczu. 
22-25.01.2021 
Sekta- zagrożeniem dla człowieka. 

Dziennik elektroniczny librus, 
Teams 

Justyna Wasiak 

 

Klasa 8B 
 

Przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski Od 18-22.01.2021r. 
Analiza i interpretacja utworu H. Sienkiewicza 
pt. Latarnik. 
Przed egzaminem - czytanie ze 
zrozumieniem. 
Od 25-29.01.2021r. 
Analiza i interpretacja utworu A. Kamioskiego 

pt. Kamienie na szaniec. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyoska 

Matematyka 18-22.01.2021 
- Obliczenia procentowe.  Stężenia 
procentowe. 
- Zmiana o dany procent. 
25-29.01.2021 
- Lokaty bankowe. 
- Vat i inne podatki. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 18-22.01.2021 
Podsumowanie działu „Ewolucja życia”. 
25-29.01.2021 
Organizm a środowisko. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 18-22.01.2021 
- charakteryzuje położenie i cechy środowiska 
przyrodniczego Ameryki. 
25-29.01.2021 
- wyjaśnia znaczenie terminów: tornado, 
cyklon tropikalny. 

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 19.01.2021 
Podsumowanie wiadomości dotyczących 
związków węgla z wodorem 
- rozwiązywanie zadao z podręcznika 
21.01.2021 
Szereg homologiczny alkoholi 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 



- wzór ogólny alkoholi, wzór sumaryczny, 
strukturalny i półstrukturalny dla pięciu 
pierwszych alkoholi z szeregu 
- pojęcie alkohole 
26.01.2021 
Metanol i etanol – alkohole 
monohydroksylowe 
- wzory metanolu i etanolu 
- właściwości i zastosowanie metanolu i 
etanolu 
- reakcje otrzymywania i spalania alkoholi 
28.01.2021 
Sprawdzian wiadomości – quiz ze związków 
węgla z wodorem 
 

Fizyka 18-22.01.2021 
- Powtórzenie wiadomości z działu "Prąd 
elektryczny" 
- Bieguny magnetyczne. 
25-29.01.2021 
- Właściwości magnetyczne przewodnika z 
prądem. 
- Elektromagnes - budowa, działanie, 
zastosowanie. 
 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Historia 18-22.01.2021 
Początek zimnej wojny. 
Za żelazną kurtyną. 
25-29.01.2021 
Daleki Wschód po II wojnie światowej. 
Rozpad systemu kolonialnego. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 18-22.01.2021 
Wir essen gemeinsam. Jemy wspólnie. 
Wir essen gemeinsam. Dwiczenia. 
25-29.01.2021 
Was darf’s denn sein? Co podad? 
Essgewohnheiten. Nawyki żywieniowe. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 

Język angielski 
1 

18-22.01.2021 
Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 
Revision - powtórzenie wiadomości i 
umiejętności 
Praca z dwiczeniami 
25-29.01.2021 
Opisywanie sposobów postępowania w razie 
wypadku, udzielanie rad z zastosowaniem 
czasownika modalnego should i ought to. 
Rozmowa na temat dobrego samopoczucia w 
oparciu o teksty pisane. 
Praca z dwiczeniami 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

18-22.01.2021 
Doskonalenie umiejętności mówienia – 
speaking – what did you do during the break? 
Doskonalenie umiejętności rozumienia 
tekstów pisanych w kontekście miejsca pracy 
i obowiązków pracownika. 
Opisywanie ilustracji – praca za granicą, 
tworzenie wiadomości na portalu 
społecznościowym. 
25-29.01.2021 
Utrwalenie materiału z rozdziału 5. 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



5. 
Rozmowa na temat zdrowego odżywiania i 
preferencji żywieniowych z wykorzystaniem 
określników ilościowych. (unit 6) 

Informatyka 18-22.01.2021 
Wyszukiwanie elementu w zbiorze 
uporządkowanym metodą przez połowienie i 
porządkowanie elementów zbioru metodą 
przez zliczanie. 
25-29.01.2021 
Realizacja algorytmu Euklidesa w wersji z 
odejmowaniem i badanie podzielności liczb 
naturalnych 

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

Paulina Mroczek 

WOS  18-22.01.2021 
Podsumowanie wiadomości z działu IV 
„Wspólnota narodowa” 
 Cechy i funkcje paostwa 
25-29.01.2021 
Rodzaje ustrojów politycznych 

Polska paostwem demokratycznym 
 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Maria Wytrykowska 

EDB 18-22.01.2021 

Ekstremalne warunki pogodowe. 

25-29.01.2021 

Wypadki i katastrofy komunikacyjne. 

Uwolnienie niebezpiecznych substancji 

chemicznych. 

Teams, Librus Agnieszka Kowalik 

Religia 18-22.01.2021 
Wędrówka do wolności.  
25-29.01.2021 
Prawdziwe dobro.  
 

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 

18.01. – 22.01.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- przepisy i zasady gry w siatkówkę, 
sędziowanie, 
25.01. – 29.01.2021r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii konkurencji olimpijskich 
 

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 18.01. – 22.01.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na prawidłową postawę ciała  
- przepisy i zasady gry w siatkówkę, 
sędziowanie 
25.01. – 29.01.2021r 
-  kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na ogólną sprawnośd 
człowieka – poszerzanie wiedzy dotyczącej 
historii konkurencji olimpijskich 
 

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

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

18-22.01.2021 
Samoocena za I półrocze roku szkolnego 
2020/2021 
25-29.01.2021 
Oceniam swoją pracę na lekcjach w I 
półroczu. 

Dziennik elektroniczny librus, 
Teams 

Monika Lach 



 

 


