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

łącznie w 
godzinach

Galewska Ewa Fizyka

Temat: Ognisko i ogniskowa 
w zwierciadłach sferycznych 
wklęsłych. Cel:  analizuje 
bieg promieni wychodzących 
z punktu w różnych 
kierunkach, a następnie
odbitych od zwierciadeł 
sferycznych; opisuje 
skupianie
promieni w zwierciadle 
wklęsłym. Posługuje się 
pojęciem ogniska i 
ogniskowej. 

Materiały w 
Teams

20

Temat: Ognisko i ogniskowa 
w zwierciadle sferycznym 
wypukłym. Cel:  analizuje 
bieg promieni wychodzących 
z punktu w różnych 
kierunkach, a następnie
odbitych od zwierciadeł 
sferycznych; opisuje 
odbijanie  promieni od 
zwierciadła wypukłego, 
posługuje pojęciem ogniska i 
ogniskowej. 

Materiały w 
Teams

20 40 0h 40min

Jarmułowicz Luiza Język angielski - egz. 8

Mixed tenses exercises - 
powtórzenie czasów 
gramatycznych. Uczeń potrafi 
prawidłowo zastosować czasy 
pr. simple/cont; past 

Materiały w 
Teams

25 25 0h 25min

Kaczmarek Renata WDŻ 0 0h 0min

Kołodziński Patryk Wychowanie fizyczne

Temat: Poznajemy nowe 
metody kształtowania 
zdolności motorycznych. 
Uczeń umie wykorzystać 
niestandardowe metody 
ćwiczeń. 

Wideolekcja 
w Teams

25

Temat: Poznajemy nowe 
metody kształtowania 
zdolności motorycznych. 
Uczeń umie wykorzystać 
niestandardowe metody 
ćwiczeń. 

Materiały w 
Teams

25 50 0h 50min

Kryściak-Szczukiecka Beata Matematyka

Temat: Symetria względem 
prostej. Uczeń rozpoznaje 
figury symetryczne względem 
prostej.

Wideolekcja 
w Teams

25

Temat: Symetria względem 
prostej. Uczeń rysuje figury 
symetryczne względem 
prostej.

Materiały w 
Librusie

25

Temat: Symetria względem 
prostej. Uczeń rozwiązuje 
zadania tekstowe związane 
z symetrią względem 
prostej.

Materiały w 
Librusie

25
Temat: Oś symetrii figury. 
Uczeń rozpoznaje figury 
osiowosymetryczne.

Wideolekcja 
w Teams

25
Temat: Oś symetrii figury. 
Uczeń rysuje osie symetrii 
figur.

Materiały w 
Librusie

25 125 2h 5min

Mechowska Renata doradztwo zawodowe

Temat:Jak prezentować się 
na rynku pracy?Uczeń potrafi 
rozpoznać swoje 
umiejetności, okreslić profil , 
oraz zastosdować swoja 
wiedzę w praktyce. Potrafi 
stworzyć podstawowe 
dokumenty zwiazane z 
poszukiwaniem pracy

Materiały w 
Librusie

30 0h 30min

Ndiaye Anna Religia

Temat: Bóg objawia prawo 
życia. Uczeń rozumie cel 
przekazania nam Dekalogu 
przez Boga.

Materiały w 
Teams

20 20 0h 20min

Nosal Ewa Język niemiecki 0 0h 0min

Sobiech-Malinowska Ksenia Biologia 0 0h 0min

Sobiech-Malinowska Ksenia Chemia

 Aminokwasy. Uczeń opisuje 
budowę i wybrane 
właściwości fizyczne i 
chemiczne aminokwasów na 
przykładzie kwasu 
aminooctowego (glicyny); 
pisze równanie reakcji 
kondensacji dwóch 
cząsteczek glicyny;

Materiały w 
Teams

20
Podsumowanie wiadomości 
Pochodne węglowodorów. 
Wykonanie zadań z edunect

Materiały w 
Librusie

25 45 0h 45min

Sofińska Dorota Zajęcia z wychowawcą  

W jaki sposób okazujecie 
szacunek swoim rodzicom?  
Indywidualna rozmowa z 
uczniem w formie pisemmnej 
na librusie. 

Materiały w 
Librusie

20 20 0h 20min

Stasiurka Łukasz WOS 0 0h 0min

Stasiurka Łukasz Geografia 0 0h 0min

Stasiurka Łukasz Historia 0 0h 0min

Taszycka Magdalena Informatyka

Temat: Adresowanie 
bezwzględne i formatowanie 
komórek w arkuszu 
kalkulacyjnym.
Uczeń:
stosuje adresowanie 
bezwzględne,
zmienia szerokość kolumn
i wysokość wierszy tabeli,
wprowadza do komórek 
długie teksty i duże liczby.

Materiały w 
Teams

5 5 0h 5min

Wasieleska Magdalena Języka polski
Oblicza patriotyzmu w "Panu 
Tadeuszu" A. Mickiewicza i 
"Latarniku" H. Sienkiewicza. 

Materiały w 
Librusie

25

Bohaterowie ukazani w 
epizodzie wojennym w 
opowiadaniu E. Hemingwaya 
"Stary człowiek przy 
moście". Rozmowa o 
głównej myśli tekstu i 
zawartych w nim 
wartościach. 

Wideolekcja 
w Teams

25

Losy Żydów w okupowanej 
Warszawie na podstawie 
pamiętnika W. Szpilmana. 
Wskazywanie cech 
pamiętnika i wartości 
zawartych w utworze. 

Materiały w 
Librusie

25

Zdarzenia z powstania 
warszawskiego w utworze M. 
Białoszewskiego. 
Rozpoznawanie 
zastosowanych środków 
stylistycznych i ich funkcji. 

Materiały w 
Librusie

25

"Elegia o... (chłopcu 
polskim)" jako metafora losu 
pokolenia doświadczonego 
przez wojnę. Omówienie 
utworu.  

Materiały w 
Librusie

25 125 2h 5min

Wesołowski Bartosz Język angielski

"Andy's Blog" - czytanie ze 
zrozumieniem. Uczeń 
wzbogaca swoje słownictwo 
z j.angielskiego

Wideolekcja 
w Teams

25

"Jack and the Beanstalk" - 
czytanie ze zrozumieniem. 
Uczeń wzbogaca z 
j.angielskiego.

Materiały w 
Teams

25
Materiały w 

Librusie
50 0h 50min

Worach Marcin EDB

Temat: Wybrane zagrożenia, 
praca indywidualna i 
zespołowa.
Cele:
- pozyskiwanie wiadomości z 
przydzielonego obszaru, 
komunikowanie się z 
osobami z grupy w tworzeniu 
prezentacji/filmu, wspólne 
motywowanie siebie i 
pomaganie przy natrafieniu 
problemów.

25 25 0h 25min

łącznie w 
minutach

łącznie w 
minutach

łącznie w 
minutach

łącznie w 
minutach

Materiały w 
Librusie

łącznie w 
minutach

łącznie w 
minutach

70 95 70 150 145 560
łącznie w 
godzinach

łącznie w 
godzinach

łącznie w 
godzinach

łącznie w 
godzinach

łącznie w 
godzinach

łącznie w 
godzinach

1h 10min 1h 35min 1h 10min 2h 30min 2h 25min 9h 20min

                Tygodniowy zakres treści - klasa 8 - 20 - 24 kwietnia


