
Nauczyciel Zajęcia Poniedziałek typ czas Wtorek typ czas Środa typ czas Czwartek typ czas Piątek typ czas łącznie w 
minutach

łącznie w 
godzinach

Jarmułowicz Luiza Język angielski

stopniowanie przymiotników; 
zasady tworzenia;Uczeń 
potrafi tworzyć stopień 
wyższy i najwyższy 
przymiotnika

Wideolekcja 
w Teams 25 25 0h 25min

Kaczmarek Renata WDŻ

Temat: Wideolekcja/ 
godz.13/ MOJA INTYMNOŚĆ 
Uczeń rozpoznaje sytuacje 
zagrażające zdrowiu, 
bezpieczeństwu, a nawet  
życiu. Prezentuje postawę 
szacunku do innych osób.

Wideolekcja w 
Teams 20 20 0h 20min

Kołodziński Patryk Wychowanie fizyczne

Temat: Poznajemy ćwiczenia 
kształtujące wybraną zdolność 
motoryczną. Uczeń wykonuje i 
rozpoznaje ćwiczenia 
kształtujące wybraną cechę 
motoryczną. 

Materiały w 
Librusie 20

Temat: Poznajemy ćwiczenia 
kształtujące wybraną 
zdolność motoryczną. Uczeń 
wykonuje i rozpoznaje 
ćwiczenia kształtujące 
wybraną cechę motoryczną. 

Materiały w 
Librusie 20

Temat: Poznajemy ćwiczenia 
kształtujące wybraną 
zdolność motoryczną. Uczeń 
wykonuje i rozpoznaje 
ćwiczenia kształtujące 
wybraną cechę motoryczną. 

Materiały w 
Librusie 20 60 1h 0min

Kryściak-Szczukiecka Beata Matematyka

Temat: Dodawanie oraz 
odejmowanie liczb dodatnich i 
ujemnych. Uczeń rozumie 
zasady dodawania liczb o 
jednakowych i różnych 
znakach, rozumie zasadę 
zastępowania odejmowania 
dodawaniem liczb 
przeciwnych, oblicza sumę i 
różnicę liczb wymiernych.

Wideolekcja 
w Teams 25

Temat: Dodawanie oraz 
odejmowanie liczb dodatnich 
i ujemnych. Uczeń oblicza 
sumę i różnicę liczb 
wymiernych.

Materiały w 
Librusie 25

Temat: Mnożenie oraz 
dzielenie liczb dodatnich i 
ujemnych. Uczeń zna zasady 
ustalania znaku podczas 
mnożenia i dzielenia liczb 
wymiernych, oblicza iloczyn i 
iloraz liczb wymiernych.

Wideolekcja 
w Teams 25

Temat: Mnożenie oraz 
dzielenie liczb dodatnich i 
ujemnych. Uczeń oblicza 
iloczyny i ilorazy liczb 
wymiernych pamiętając o 
zasadach ustalania znaku w 
wyniku końcowym.

Materiały w 
Librusie 25

Temat: Procenty - 
powtórzenie wiadomości. 
Uczeń stosuje podczas 
rozwiązywania zadań 
wszystkie poznane 
wiadomości i umiejętności z 
tego działu.

Wideolekcja w 
Teams 25 125 2h 5min

Ndiaye Anna Religia

Temat: Wracamy do Ojca. 
Uczeń przypomina sobie 
spoosby nawracania się, 
szczególnie sakrament 
pokuty i pojednania. 
Przypomina sobie warunki 
sakramentu spowiedzi.

Materiały w 
Teams 15 15 0h 15min

Sobiech-Malinowska Ksenia Biologia 0 0h 0min

Sofińska Dorota Technika

Formy architektoniczne 
budynków mieszkalnych. 
Uczeń potrafi narysować 
wybraną przez formę 
budynku.

Materiały w 
Librusie 20 20 0h 20min

Sofińska Dorota Plastyka

Wykonanie rysunku 
schematycznego budowy 
wybranego przez ucznia 
instrumentu dętego. Uczeń 
wie, jak wyglądają 
instrumenty dęte i potrafi je 
narysować

Materiały w 
Librusie 20 20 0h 20min

Sofińska Dorota Muzyka

Podział instumentów dętych - 
ich budowa. Uczeń potrafi 
dokonać podziału 
instrumentów dętych na 
instrumenty blaszane i 
drewniane 

Materiały w 
Librusie 20 20 0h 20min

Stasiurka Łukasz Geografia

Temat: Zmiany w przemyśle 
Niemiec. Uczeń: 
charakteryzuje przemiany w 
strukturze przemysłu w 
Niemczech na przykładzie 
Nadrenii Północnej-Westfalii;

Materiały w 
Teams 15 15 0h 15min

Stasiurka Łukasz Historia

Temat: Sejm Wielki i 
Konstytucja 3 maja. Uczeń: 
sytuuje w czasie obrady Sejmu 
Wielkiego oraz uchwalenie 
Konstytucji 3 maja; wymienia 
reformy Sejmu Wielkiego oraz 
najważniejsze postanowienia 
Konstytucji 3 maja
wyjaśnia okoliczności 
zawiązania konfederacji 
targowickiej i przedstawia jej 
następstwa
sytuuje w czasie I, II i III 
rozbiór Rzeczypospolitej i 
wskazuje na mapie zmiany 
terytorialne po każdym 
rozbiorze

Materiały w 
Teams 15

Temat: Powstanie 
kościuszkowskie i 3 rozbiór 
Polski Uczeń: sytuuje w 
czasie I, II i III rozbiór 
Rzeczypospolitej i wskazuje 
na mapie zmiany terytorialne 
po każdym rozbiorze; 
przedstawia przyczyny i 
skutki powstania 
kościuszkowskiego; rozróżnia 
przyczyny wewnętrzne i 
zewnętrzne upadku 

 Rzeczypospolitej 

Materiały w 
Teams 15 30 0h 30min

Taszycka Magdalena Informatyka 0 0h 0min

Wasieleska Magdalena Języka polski
Opis witrażu. Umiejętność 
opisywania witrażu przez 
ucznia.

Materiały w 
Librusie 25

Budowa zdania 
pojedynczego. Znajomość 
budowy zdania pojedynczego 
przez ucznia.  

Materiały w 
Librusie 25

Wykres zdania pojedynczego. 
Umiejętność tworzenia 
wykresu zdania 
pojedynczego przez ucznia. 

Materiały w 
Librusie 25

Omówienie fabuły utworu 
"Czarny Rycerz. Zawisza 
Czarny". Umiejętność 
wskazania najważniejszych 
elementów w tekście. 

Materiały w 
Librusie 25

Charakterystyka Zawiszy 
Czarnego. Umiejętność 
tworzenia charakterystyki. 

Materiały w 
Librusie 25 125 2h 5min

Wesołowski Bartosz Język angielski

"Video and computer games" 
What's your favourite video 
game and where do you play 
them?(Jaka jest Twoja 
ulubiona gra komputerowa i 
na jakim urządzeniu w nią 
grasz?). Lekcja oparta na 
konwersacji dotyczącej 
tematu gier komputerowych. 
Uczeń rozwija umiejętności 
językowe oraz poznaje nowe 
słownictwo

Wideolekcja w 
Teams 20 20 0h 20min

Zborowska Małgorzata Zajęcia z wychowawcą

Spotkanie dotyczące 
aktualnej sytuacji i wymagań 
edukacyjnych. Wsparcie 
uczniów.

Wideolekcja 
w Teams 25 25 0h 25min
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