
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

Welcome to Ben Nevis - 
reading. Uczeń potrafi 
odpowiedzieć na pytania 
związane z tekstem stosując 
przymiotniki w formie wyższej i 
najwyższej. 

Wideolekcja 
w Teams

25 25 0h 25min

Kaczmarek Renata WDŻ

Temat:  Mój dzień. Uczeń 
umiejętnie organizuje czas 
pracy i wypoczynku. Uczeń 
wywiązuje się z podjetych 
zobowiązań.

Wideolekcja w 
Teams

25 25 0h 25min

Kołodziński Patryk Wychowanie fizyczne

Temat: Doskonalenie 
umiejętności wzmacniania 
mięśni posturalnych. Uczeń zna 
i potrafi wykonać konkretne 
ćwiczenia wzmacniające 
konkretne partie mięśniowe.

Wideolekcja 
w Teams

25

Temat: Doskonalenie 
umiejętności wzmacniania 
mięśni posturalnych. Uczeń 
zna i potrafi wykonać 
konkretne ćwiczenia 
wzmacniające konkretne 
partie mięśniowe.

Materiały w 
Teams

20 45 0h 45min

Kryściak-Szczukiecka Beata Matematyka

Temat: Pole rombu. Uczeń 
oblicza pole rombu korzystając 
ze wzoru, który wykorzystuje 
długości przekątnych.

Wideolekcja w 
Teams

25

Temat: Pole trójkąta. Uczeń 
rozumie pojęcie wysokości 
trójkąta oraz rysuje wysokości 
w trójkącie ostrokątnym, 
rozwartokątnym oraz 
prostokątnym.

Wideolekcja w 
Teams

25
Temat: Pole trójkąta. Uczeń 
oblicza pole trójkąta.

Wideolekcja 
w Teams

25
Temat: Pole trapezu. Uczeń 
oblicza pole trapezu.

Wideolekcja 
w Teams

25

Temat: Obliczanie pola 
wielokątów. Uczeń oblicza pola 
wielokątów jako sumę lub 
różnicę pól poznanych 
wielokątów.

Wideolekcja 
w Teams

25 125 2h 5min

Ndiaye Anna Religia

Temat:Odkrywam wartośc 
zbawienia. uczeń poznaje 
przypowieśc o skarbie i perle; 
potrafi przyznać się do Jezusa, 
wyznać wiarę.

Materiały w 
Teams

25 25 0h 25min

Pawlak Edyta Zajęcia z wychowawcą

Temat: Motywacja. Uczeń zna 
rodzaje motywacji i ich 
znaczenia dla procesu uczenia 
się. 

Wideolekcja w 
Teams

25

Temat: Jak minął mi tydzień? 
Uczeń dzieli się swoimi 
spostrzeżeniami z minionego 
tygodnia. 

Wideolekcja 
w Teams

25 0h 0min

Sobiech-Malinowska Ksenia Biologia

 Okrytonasienne. Uczeń 
rozróżnia formy morfologiczne 
roślin okrytonasiennych, 
rozróżnia elementy budowy 
kwiatu i określa ich funkcje w 
rozmnażaniu płciowym,

Materiały w 
Teams

15 15 0h 15min

Sofińska Dorota Muzyka

Uczeń posiada wiadomości o 
muzyce Rock and roll  na 
podstawie wiadomości 
omówionych przez nauczyciela   
oraz słuchanych przykładów 
muzycznych.

Materiały w 
Librusie

20 20 0h 20min

Sofińska Dorota Plastyka

Uczeń potrafi wymienić formy 
architektoniczne stylu 
romańskiego i wykonać pracę 
plastyczną, przedstawiającą 
jedną z tych form, dowolną 
techniką 

Materiały w 
Librusie

25 25 0h 25min

Sofińska Dorota Technika

Uczeń zna etapy powstawania 
rysunku technicznego, na 
podstawie poznaych rodzajów 
linii rysunkowych i oznaczeń 
wymiarowych.

Materiały w 
Librusie

20 20 0h 20min

Stasiurka Łukasz Geografia

T: Krajobraz putynii gorącej i 
pustyni lodowej. Uczeń: 
porównuje, charakteryzuje, 
opisuje krajobrazy pustyń 
gorących i lodowych na 
wybranych przykładach.

Wideolekcja 
w Teams

25 25 0h 25min

Stasiurka Łukasz Historia

T: Unia Polsko - Litewska. 
Uczeń: opisuje rozwój 
terytorialny państwa 
polskiego w XIV i XV wieku; 
opisuje związki Polski z 
Węgrami w XIV i XV wieku; 
wyjaśnia przyczyny i ocenia 
następstwa unii Polski z 
Wielkim Księstwem 
Litewskim; charakteryzuje 
dokonania w dziedzinie 
polityki wewnętrznej i 
zagranicznej Jagiellonów w 
XV wieku; porządkuje i 
umieszcza w czasie 
najważniejsze wydarzenia 
związane z relacjami polsko-

 krzyżackimi w XIV i XV wieku

Wideolekcja 
w Teams

25 25 0h 25min

Taszycka Magdalena Informatyka

Temat: Komórki do szeregu! 
Świat tabel - cz. 2.
Uczeń:
wybiera i ustawia styl tabeli,
formatuje komórki i tekst w 
komórkach,
zmienia szerokość kolumny i 
scala komórki.

Materiały w 
Teams

15 15 0h 15min

Wasieleska Magdalena Języka polski

O tradycjach i zwyczajach we 
fragmentach "Pana Tadeusza". 
Tworzenie spójnej wypowiedzi 
na ten temat. 

Materiały w 
Librusie

25
Tworzenie instrukcji na 
podstawie tekstu "Kupść" R. 
Binkenmajer-Walczy. 

Materiały w 
Librusie

25

Nazywanie wrażeń po 
przeczytaniu tekstu D. 
Kassjanowicz "Znikająca 
trampolina". 

Materiały w 
Librusie

25
Grupa podmiotu i grupa 
orzeczenia. 

Wideolekcja 
w Teams

25
Grupa podmiotu i grupa 
orzeczenia - ćwiczenia. 

Materiały w 
Librusie

25 125 2h 5min

Wesołowski Bartosz Język angielski

Odmiana czasownika "to be" 
w czasie Past Simple. Uczeń 
uczy się jak odmieniac podany 
czasownik "to be (być) w 
czasie przeszłym Past Simple 
oraz wzogaca swoje 
słownictwo z j. angielskiego

Wideolekcja w 
Teams

25
Odmiana czasownika "to be" - 
ćwiczenia

Materiały w 
Teams

20 45 0h 45min

Worach Marcin Informatyka

Temat: Kotek w labiryncie. 
Część 2. Cele: tworzenie 
rozbudowanej gry 2D na wzór 
labiryntu (tworzenie przeszkód, 
mieszczanie i programowanie 
przeciwników, tworzenie 
punktacji, programowanie 
poruszania się automatycznego 
przeciwników).

Wideolekcja 
w Teams

25 25 0h 25min

łącznie w 
minutach

łącznie w 
minutach

łącznie w 
minutach

łącznie w 
minutach

łącznie w 
minutach

łącznie w 
minutach

95 140 145 155 100 585
łącznie w 
godzinach

łącznie w 
godzinach

łącznie w 
godzinach

łącznie w 
godzinach

łącznie w 
godzinach

łącznie w 
godzinach

1h 35min 2h 20min 2h 25min 2h 35min 1h 40min 9h 45min

 Tygodniowy zakres treści - klasa 5  20 - 24 kwietnia


