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minutach

łącznie w 
godzinach

Galewska Ewa Fizyka

Temat: Siła wypadkowa i 
równoważąca. Uczeń 
wyznacza i rysuje siłę 
wypadkową dla sił o 
jednakowych kierunkach, 
opisuje i rysuje siły, które się 
równoważą. 

Materiały w 
Teams 20

Temat: Pierwsza zasada 
dynamiki Newtona. 
Bezwładność . Uczeń 
analizuje zachowanie ciał na 
podstawie I zasady dynamiki 
Newtona. 

Materiały w 
Teams 20 40 0h 40min

Kołodziński Patryk Zajęcia z wychowawcą 0 0h 0min

Kołodziński Patryk Wychowanie fizyczne

Temat: Doskonalenie 
umiejętności kształtowania 
sprawności ogólnej. Uczeń 
potrafi wykonać ćwiczenia 
rozwijające sprawność całęgo 
ciała.

Materiały w 
Librusie 20

Temat: Doskonalenie 
umiejętności kształtowania 
sprawności ogólnej. Uczeń 
potrafi wykonać ćwiczenia 
rozwijające sprawność całęgo 
ciała.

Materiały w 
Librusie 20

Temat: Doskonalenie 
umiejętności kształtowania 
sprawności ogólnej. Uczeń 
potrafi wykonać ćwiczenia 
rozwijające sprawność 
całęgo ciała.

Materiały w 
Librusie 20 60 1h 0min

Kryściak-Szczukiecka Beata Matematyka

Temat: Przekształcanie 
wzorów. Uczeń przekształca 
wzory, wyznacza ze wzorów 
określone wielkości.

Wideolekcja 
w Teams 25

Temat: Równania - 
powtórzenie wiadomości. 
Uczeń stosuje podczas 
rozwiązywania zadań 
wszystkie wiadomości i 
umiejętności poznane w tym 
dziale.

Wideolekcja w 
Teams 25

Temat: Potęga o wykładniku 
naturalnym. Uczeń oblicza 
potęgę o wykładniku 
naturalnym oraz wartość 
wyrażenia arytmetycznego 
zawierającego potęgę.

Wideolekcja 
w Teams 25

Temat: Potęga o wykładniku 
naturalnym. Uczeń porównuje 
potęgi o różnych wykładnikach 
i tych samych podstawach.

Wideolekcja 
w Teams 25

Temat: Potęga o 
wykładniku naturalnym. 
Uczeń porównuje potęgi o 
różnych podstawach i tych 
samych wykładnikach.

Wideolekcja w 
Teams 25 125 2h 5min

Ndiaye Anna Religia

TEMAT: Hosanna! Niedziela 
Palmowa. Uczeń przypomina 
sobie wydarzenie wjazdu 
Jezusa do Jerozolimy na 
osiołku i reakcje tłumu. Potrafi 
też wyjaśnić ważność tego 
wydarzenia dla chrześcijan.

Materiały w 
Teams 15 15 0h 15min

Nosal Ewa Język niemiecki

Powtórzenie wiadomości: 
Tiere. Proszę o powtórzenie 
wszystkich nazw zwierząt, 
które do tej pory poznaliśmy, 
i zrobienie ćwiczenia, link do 
strony i ćwiczenie jest na 
librusie w zakładce zadania 
domowe

Materiały w 
Librusie 25

Temat: powtórzenie 
liczebników, 0-100, zadanie 
jest na librusie, ćwiczenie do 
odsłuchania, w zakładce 
zadania domowe

Materiały w 
Librusie 25 50 0h 50min

Sobiech-Malinowska Ksenia Biologia

Ucho narząd słuchu i 
rwnowagi. Uczeń zna budowę 
i zasady działnia. Wie, na 
czym polega zmysł 
równowagi

Materiały w 
Teams 20

Higiena oka i ucha. Uczeń 
zna choroby ww. narządów, 
wie, co je powoduje, jak ich 
unikać.

Materiały w 
Teams 20 40 0h 40min

Sobiech-Malinowska Ksenia Chemia Podsumowanie  działu 
Łączenie się atomów. 

Wideolekcja 
w Teams 20

Woda- właściwości i rola w 
przyrodzie. Uczeń zna skład, 
włąściwości wody. Rozumie 
potrzeby racjonalnego 
gospoarowa wodą.

Materiały w 
Teams 15 35 0h 35min

Sofińska Dorota Muzyka

Gatunki muzyki 
rozrywkowej. Uczeń potrafi 
rozróżnić omawiane gatunki 
muzyczne i do wybranego 
gatunku przypisać 
charakterystyczne 
instrumety muzyczne

Materiały w 
Librusie 20 20 0h 20min

Sofińska Dorota Plastyka

Wykonywanie dekoracji 
wielkanocnych. Ucze wie, jak 
wykonać dekorację 
wielkanocną przy użyciu 
wskazanych materiałów

Materiały w 
Librusie 20 20 0h 20min

Stasiurka Łukasz Geografia

Temat: Uczeń: podaje 
przykłady osiągnięć Polaków w 
różnych dziedzinach życia 
społeczno-gospodarczego oraz 
sukcesów polskich 
przedsiębiorstw na arenie 
międzynarodowej;

Materiały w 
Teams 15

Temat: Zanieczyszczenie 
środowiska przyrodniczego 
Uczeń; przyjmuje postawę 
współodpowiedzialności za 
stan środowiska 
przyrodniczego Polski.

Materiały w 
Teams 15 30 0h 30min

Stasiurka Łukasz Historia

Temat: Odrodzenie 
Rzeczypospolitej Uczeń: 
omawia formowanie się 
centralnego ośrodka władzy 
państwowej – od 
październikowej deklaracji 
Rady Regencyjnej do „Małej 
Konstytucji”; charakteryzuje 
skalę i skutki wojennych 
zniszczeń oraz dziedzictwa 

 zaborowego 

Materiały w 
Teams 15

Temat: Walka o granicę 
wschodnią Uczeń: przedstawia 
proces wykuwania granic: 
wersalskie decyzje a fenomen 
Powstania Wielkopolskiego i 
powstań śląskich (zachód) – 
federacyjny dylemat a 
inkorporacyjny rezultat 
(wschód), opisuje wojnę polsko-
bolszewicką i jej skutki (pokój 

 ryski)

Materiały w 
Teams 15 30 0h 30min

Taszycka Magdalena Informatyka 0 0h 0min

Wasieleska Magdalena Języka polski
Latarnik H. Sienkiewicza - 
podstawowe informacje o 
lekturze.

Materiały w 
Librusie 25

Sporządzenie planu wydarzeń 
noweli Latarnik. Uczeń tworzy 
plan odtwórczy. 

Materiały w 
Librusie 25 Specyfika noweli na 

przykładzie Latarnika. 
Wideolekcja 

w Teams 25
Józef Skawiński - 
charakterystyka bohatera 
utworu. 

Materiały w 
Librusie 25 Opis przeżyć wewnętrznych 

bohatera. 
Materiały w 

Librusie 25 125 2h 5min

Wesołowski Bartosz Język angielski

"How to protect our 
enviroment?" ("jak chronić 
nasze środowisko?").Lekcja 
kowesrsacyjna na podstawie 
wcześniej przygotowanej przez 
uczniów prezentacji dotyczącej 
tematu ochrony środowiska. 
Uczeń rozwija swoje 
umiętności językowe oraz 
poznaje nowe słownictwo.

Wideolekcja w 
Teams 20 20 0h 20min
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