
 

Klasy 4 

                                                                    Realizacja zajęć od dnia 25.03. do 8.04. 

IVA  
Przedmioty Zakres treści (ogólnie z rozkładu 

materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 
 

J. polski Omówienie lektury’Kajko i 

Kokosz.Szkoła latania” 

Zagadnienia związane z 

gramatyką:przysłówek,przyimek ,spójnik 

Zagadnienia związane z 

ortografią(utrwalenie poznanych zasad i 

poznanie nowych ) 

Redagowanie krótkich tekstów np..opisu 

przedmiotu,postaci,planu wydarzeń. O 

Wybrane przez 

nauczyciela i 

dostosowane do 

możliwości oraz potrzeb 

uczniów, karty pracy do 

omawianych tekstów lub 

materiału 

gramatycznego,ćwiczenia 

z podręcznika 

Notatki w formie 

schematu lub krótkich 

zdań,ilustracje,zadania 

wykonane 

samodzielnie zgodnie z 

instukcją 

nauczyciela,prezentacje 

i udostępnianie 

materiałów podczas 

lekcji online 

Po powrocie do szkoły 

przejrzenie i ocenienie 

zawartości notatek 

wykonanych w 

zeszycie,przesyłanie prac 

na pocztę 

elektroniczną,sprawdzanie 

wykonanych ćwiczeń na 

lekcji online,przesyłanie 

zdjęć prac 

Kontakt z nauczycielem 

poprzez dziennik 

elektroniczny 
Librus,aplikację MC 

Teams lub pocztę 

służbową 

J. angielski Unit 5 – Czasowniki wyrażające czynności - 
wprowadzenie słownictwa. I can fix it! - czasownik 

‘can ‘ - twierdzenia i przeczenia. Fantastyczna 
Dwójka - pytania z czasownikiem ‘can’; którtkie 

odpowiedzi. Let’s do something fun! - tworzenie 

sugestii. Sign language – czytanie ze 
zrozumieniem. Pisanie - łączniki ‘and’ i ‘but’. 

Unit 6 - Czynności dnia codziennego - 

wprowadzenie słownictwa. Fantastyczna Dwójka - 
pracowity tydzień Duga; przysłówki opisujące 

częstotliwość. My typical weekend - listening and 
writing. Mój typowy weekend - odbiór tekstów 

czytanych. Tworzenie samodzielnego opisu. 

Struktura i zastosowanie czasu Present Simple.  
 

Wybrane przez 

nauczyciela (ze względu 

na potrzeby i możliwości 

uczniów) ćwiczenia z 

podręcznika i zeszytu 

ćwiczeń ze wskazanych 

działów; powtórzeniowe 

karty pracy; Projekty - 

plakaty 

 

Projekty-plakaty – 

wykonane 

samodzielnie i 

przesłane 

nauczycielowi. 

Zadania – wykonane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

instrukcjami i 

prezentacjami 

nauczyciela – 

omówione na 

Sprawdzenie wykonania 

ćwiczeń. na lekcjach 

online/ przesłanie 

projektu/plakatu  

nauczycielowi na maila/ 

Samodzielne wykonanie 

powtórzeniowych kart 

pracy podsumowujących 

dział. 

 



konsultacjach/lekcjach 

online. 

Historia Realizacja tematów: 

 

1.Powstanie kościuszkowskie. 

2.Ćwiczenia powtórzeniowe. 

3.Jak powstał Mazurek Dąbrowskiego? 

4.Powstanie styczniowe. 

5.Polska Laureatka Nagrody Nobla. 

Zapoznanie się z tekstem 

w podręczniku i zapisanie 

tematu w zeszycie. 

Wypełnienie kart pracy 

umieszczonych na stronie 

internetowej szkoły / w 

aplikacji Teams. 

Praca podczas lekcji on-

line.  

Możliwość wykonania 

pracy dodatkowej 

dotyczącej omawianych 

wydarzeń historycznych. 

Praca z podręcznikiem 

oraz podczas lekcji on-

line. Zadaniem 

uczniów jest 

wypełnienie kart pracy, 

tekstów źródłowych 

lub przygotowanie 

pracy multimedialnej. 

Sprawdzenie prac 

uczniów wysłanych na 

emaila lub w aplikacji 

Teams (skany, zdjęcia). 

Korygowanie błędów 

przez nauczyciela. 

Matematyka Liczby mieszane. 

Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej. 

Porównywanie ułamków. 

Rozszerzanie i skracanie ułamków. 

Wybrane przez 

nauczyciela zadania z 

podręcznika i zeszytu 

ćwiczeń, dodatkowe 

materiały umieszczone na 

stronie szkoły lub w 

aplikacji Teams, zeszyt 

online. 

Część zadań 

wykonujemy wspólnie 

z uczniami podczas 

lekcji online, reszta jest 

wykonywana przez 

uczniów samodzielnie 

według terminarz w 

librusie. 

 

Sprawdzanie prac 

wskazanych przez 

nauczyciela przesłanych 

na emaila lub w aplikacji 

Teams , raporty zeszytu 

online. 

Przyroda Jak zbudowany jest układ rozrodczy? 

Dojrzewanie to czas wielkich zmian 

Powtórzenie wiadomości z działu IV 

Zdrowy styl życia 

Choroby, którymi można się zarazić 

Wybrane ćwiczenia z 

podręcznika i zeszytu 

ćwiczeń, karty pracy, 

prace dodatkowe 

(plakaty, prezentacje 

multimedialne), praca 

według instrukcji 

nauczyciela 

Notatki, samodzielne 

wykonanie ćwiczeń lub 

z pomocą nauczyciela 

po konsultacji za 

pomocą Librusa lub w 

czasie lekcji online. 

Przesłanie zdjęć lub 

skanów na maila. 

Plastyka Znaki złożone Zadanie do wykonania 

według instrukcji 

Wykonanie pracy 

plastycznej 

Sprawdzenie w szkole 

Technika  Piasek i glina czyli o szkle i ceramice Wybrane przez 

nauczyciela i 

dostosowane do 

Wykonanie pracy 

praktycznej 

Sprawdzenie w szkole 



możliwości oraz potrzeb 

uczniów zadania z 

podręcznika 

Informatyka  Programowanie Zadania do wykonania 

według instrukcji 

 

Wykonanie zadań na 

platformie edukacyjnej  

 

Przesłanie do nauczyciela 

Kontakt z nauczycielem 

w przypadku trudności i 

pytań 

muzyka Czytanie nut solmizacją i literami Ćwiczenia do wykonanie 

z e podręczniki 

Konsultacje i problemy 

na maila 

Sprawdzenie w szkole 

Wf  Inspiracje muzyczne, muzyka jako forma 

relaksu i odkrywanie nowych form ruchu. 

Idea olimpizmu-pokój, współpraca 

przyjaźn i sprawiedliwość. Elementy jogi, 

pilatesu i zajęć fitness. Próby testowe 

sprawności fizycznej-sprawdź się sam. 

BMI- dbanie o prawidłową wagę i 

postawę ciała, higiena odżywiania, higiena 

ciała i sen. Właściwe odżywianie 

uwzględniające rozwój i dojrzewanie, 

piramida żywieniowa, relaks i rekreacja. 

“Sport i Zabawa”- dzieci potrzebują 

zabawy, uśmiechu i relaksu. 

Zadania do wykonania 

według instrukcji i 

materiałów 

pomocniczych, 

instruktarzowych 

przesyłanych przez 

nauczyciela. 

Wykonanie zadan i 

ćwiczen zgodnie z 

instrukcjami 

nauczyciela. 

Sprawdzenie wykonania 

ćwiczen fizycznych i nie 

tylko poprzez wysyłanie 

zdjęć i krótkich, 

kilkusekundowych 

filmików. Wykonane 

projekty lub prace są 

wysyłane na mail’a lub 

dziennik Librus. 

wdż     

Godz. wychow.     

Religia/ etyka Postaci Starego Testamentu - historia 

Józefa z Egiptu 

Wielki Post. Przeżywanie Wielkiego 

Tygodnia 

  

Teksty z podręcznika, 

filmy tematyczne, 

zadania edukacyjne, 

prezentacje – materiały 

przekazywane w 

wiadomościach na 

Librusie 

 

Praca samodzielna 

ucznia – czytanie 

tekstu, film, 

prezentacja), 

wykonanie poleceń 

według wskazówek 

nauczyciela 

 

Sprawdzenie zeszytów w 

szkole (zapisy tematów 

lekcji). 

W przypadku pracy na 

ocenę - przesłanie jej do 

nauczyciela przez 

wiadomość na Librusie 

lub pocztą elektroniczną 
 

 

                                                              



 

IVB 
Przedmioty Zakres treści (ogólnie z rozkładu 

materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

J. polski Czytanie i opracowanie wybranych 

tekstów 

Zagadnienia związane z gramatyką: 

przyimek ,spójnik 

Zagadnienia związane z 

ortografią(utrwalenie poznanych zasad 

i poznanie nowych ) 

Redagowanie krótkich tekstów 

np..planu wydarzeń, zaproszenia. 

Wybrane przez 

nauczyciela i dostosowane 

do możliwości oraz 

potrzeb uczniów, karty 

pracy do omawianych 

tekstów lub materiału 

gramatycznego,ćwiczenia 

z podręcznika 

 

Notatki w formie 

schematu lub krótkich 

zdań,ilustracje,zadania 

wykonane samodzielnie 

zgodnie z instukcją 

nauczyciela,udostępnianie 

materiałów podczas lekcji 

online 

 

Po powrocie do szkoły 

przejrzenie i ocenienie 

zawartości notatek 

wykonanych w 

zeszycie,przesyłanie prac 

na pocztę 

elektroniczną,sprawdzanie 

wykonanych ćwiczeń na 

lekcji online,przesyłanie 

zdjęć prac 

Kontakt z nauczycielem 

poprzez dziennik 

elektroniczny 

Librus,aplikację MC 

Teams lub pocztę  

 

J. angielski  
Unit 6 - Czynności dnia codziennego - 

wprowadzenie słownictwa. Fantastyczna 
Dwójka - pracowity tydzień Duga; przysłówki 

opisujące częstotliwość. My typical weekend - 
listening and writing. Mój typowy weekend - 

odbiór tekstów czytanych. Tworzenie 

samodzielnego opisu. Struktura i 
zastosowanie czasu Present Simple.  
Unit 7 – Wild animals (część działu) 
Czynności życia codziennego, formy 

spędzania czasu wolnego, zwierzęta domowe i 

dzikie zwierzęta - słownictwo. 
Obiór tekstów słuchanych i wypowiedź 

pisemna. Tworzenie własnych opisów. 
 

Gr. średniozaawansowana 

Unit5 - Odbiór tekstów czytanych i 

słuchanych. Czasownik “can”. 

Samodzielne tworzenie tekstu. 

Powtórzenie czasowników 

Wybrane przez 

nauczyciela (ze względu na 

potrzeby i możliwości 

uczniów) ćwiczenia z 

podręcznika i zeszytu 

ćwiczeń ze wskazanych 

działów; powtórzeniowe 

karty pracy; Projekty-

plakaty 

 

 

Gr. średniozaawansowana: 

 

 

Jak wyżej 

Projekt/plakat – 

wykonany samodzielnie i 

przesłany nauczycielowi. 

Zadania – wykonane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

instrukcjami i 

prezentacjami 

nauczyciela – omówione 

na konsultacjach/lekcjach 

online. 

Gr. Średniozaawans. 

Jak wyżej 

Zadania wysyłane na 

maila 

Instrukcje przekazywane 

przez Librus. Skany lub 

zdjęcia wybranych prac 

wysyłane nauczycielowi 

na email / Samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowych kart 

pracy podsumowujących 

dział. 

(do wyboru przez 

nauczyciela) 
Stały kontakt z 

rodzicami poprzez 

Librusa. 

 

 

Gr. Średniozaawans. 



“to be”, “have got” 

Unit 6 (część działu) - czynności dnia 

codziennego - słownictwo. Czas 

Present Simple –zdania teierdzące. 

Przesyłanie instrukcji 

przez Librus. Wykonane 

zadania przekazywane na 

maila. Pozostałe ćw, 

zostaną sprawdzone po 

powrocie do szkoły. 

Historia Realizacja tematów: 

 

1.Powstanie kościuszkowskie. 

2.Ćwiczenia powtórzeniowe. 

3.Jak powstał Mazurek 

Dąbrowskiego? 

4.Powstanie styczniowe. 

5.Polska Laureatka Nagrody Nobla. 

 

Zapoznanie się z tekstem 

w podręczniku i zapisanie 

tematu w zeszycie. 

Wypełnienie kart pracy 

umieszczonych na stronie 

internetowej szkoły / 

aplikacji Teams, 

Praca podczas lekcji on-

line.  

Możliwość wykonania 

pracy dodatkowej 

dotyczącej omawianych 

wydarzeń historycznych. 

 

Praca z podręcznikiem 

oraz podczas lekcji on-

line. Zadaniem uczniów 

jest wypełnienie kart 

pracy, tekstów 

źródłowych lub 

przygotowanie pracy 

multimedialnej. 

 

Sprawdzenie prac 

uczniów wysłanych na 

emaila lub w aplikacji 

Teams (skany, zdjęcia). 

Korygowanie błędów 

przez nauczyciela. 

 

Matematyka Liczby mieszane. 

Ułamki i liczby mieszane na osi 

liczbowej. 

Porównywanie ułamków. 

Rozszerzanie i skracanie ułamków. 

 

Wybrane przez 

nauczyciela zadania z 

podręcznika i zeszytu 

ćwiczeń, dodatkowe 

materiały umieszczone na 

stronie szkoły lub w 

aplikacji Teams, zeszyt 

online. 

 

Część zadań wykonujemy 

wspólnie z uczniami 

podczas lekcji online, 

reszta jest wykonywana 

przez uczniów 

samodzielnie według 

terminarz w librusie. 

 

Sprawdzanie wskazanych 

przez nauczyciela prac 

przesłanych na emaila lub 

w aplikacji Teams , 

raporty zeszytu online. 

 

Przyroda Jak zbudowany jest układ rozrodczy? 

Dojrzewanie to czas wielkich zmian 

Powtórzenie wiadomości z działu IV 

Zdrowy styl życia 

Choroby, którymi można się zarazić 

Wybrane ćwiczenia z 

podręcznika i zeszytu 

ćwiczeń, karty pracy, 

dodatkowe prace (plakaty, 

prezentacje 

multimedialne), praca 

według instrukcji 

nauczyciela 

Notatki, samodzielne 

wykonanie ćwiczeń lub z 

pomocą nauczyciela po 

konsultacji za pomocą 

Librusa lub w czasie 

lekcji online 

Przesłanie zdjęć lub 

skanów na maila 



Plastyka Znaki złożone Zadanie do wykonania 

według instrukcji 

nauczyciela 

Wykonanie pracy 

plastycznej 

Sprawdzenie w szkole 

Technika Piasek i glina czyli o szkle i ceramice Wybrane przez 

nauczyciela i dostosowane 

do możliwości oraz 

potrzeb uczniów zadania z 

podręcznika 

Wykonanie pracy 

praktycznej 

Sprawdzenie w szkole 

Informatyka  Programowanie Zadania do wykonania 

według instrukcji 

 

Wykonanie zadań na 

platformie edukacyjnej 

 

Przesłanie do nauczyciela 

Kontakt z nauczycielem 

w przypadku trudności i 

pytań 

 

muzyka Czytanie nut solmizacją i literami Ćwiczenia do wykonanie z 

e podręczniki 

Konsultacje i problemy 

na maila 

Sprawdzenie w szkole 

Wf  Inspiracje muzyczne, muzyka jako 

forma relaksu i odkrywanie nowych 

form ruchu. Idea olimpizmu-pokój, 

współpraca przyjaźn i sprawiedliwość. 

Elementy jogi, polatesu i zajęć fitness. 

Próby testowe sprawności fizycznej- 

sprawdź się sam. BMI- dbanie o 

prawidłową postawę ciała i sen. 

Właściwe odżywianie uwzględniające 

rozwój i dojrzewanie, piramida 

żywieniowa, relaks i rekreacja. “Sport 

i Zabawa”- dzieci potrzebują zabawy, 

uśmiechu i relaksu. 

Zadania do wykonania 

według instrukcji i 

materiałów pomocniczych, 

instruktarzowych 

przesłanych przez 

nauczyciela. 

Wykonanie zadan i 

ćwiczen zgodnie z 

instrukcjami nauczyciela. 

Sprawdzenie wykonania 

ćwiczen fizycznych i nie 

tylko poprzez wysyłane 

zdjęcia i kilkusekundowe 

filmy. Wykonane projekty 

przesyłane są na mail’a 

lub dziennik Librus. 

wdż     

Godz. wychow.     

Religia/ etyka Postaci Starego Testamentu - historia 

Józefa z Egiptu 

Wielki Post. Przeżywanie Wielkiego 

Tygodnia 

 

Teksty z podręcznika, 

filmy tematyczne, zadania 

edukacyjne, prezentacje – 

materiały przekazywane w 

wiadomościach na Librusie 

 

Praca samodzielna ucznia 

– czytanie tekstu, film, 

prezentacja), wykonanie 

poleceń według 

wskazówek nauczyciela 

 

 

Sprawdzenie zeszytów w 

szkole (zapisy tematów 

lekcji). 

W przypadku pracy na 

ocenę - przesłanie jej do 

nauczyciela przez 



wiadomość na Librusie 

lub pocztą elektroniczną 
 

 

IVC 
Przedmioty Zakres treści (ogólnie z rozkładu 

materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

J. polski Omówienie lektury’Kajko i 

Kokosz.Szkoła latania”  

 Zagadnienia związane z 

gramatyką:przysłówek,przyimek ,spójnik  

 Zagadnienia związane z 

ortografią(utrwalenie poznanych zasad i 

poznanie nowych )  

 Redagowanie krótkich tekstów np..opisu 

przedmiotu,postaci,planu wydarzeń. O 

 

Wybrane przez 

nauczyciela i 

dostosowane do 

możliwości oraz potrzeb 

uczniów, karty pracy do 

omawianych tekstów lub 

materiału 

gramatycznego,ćwiczenia 

z podręcznika zenia z 

Notatki w formie 

schematu lub krótkich 

zdań,ilustracje,zadania 

wykonane 

samodzielnie zgodnie z 

instukcją 

nauczyciela,prezentacje 

i udostępnianie 

materiałów podczas 

lekcji online 

Po powrocie do szkoły 

przejrzenie i ocenienie 

zawartości notatek 

wykonanych w 

zeszycie,przesyłanie prac 

na pocztę 

elektroniczną,sprawdzanie 

wykonanych ćwiczeń na 

lekcji online,przesyłanie 

zdjęć prac 

Kontakt z nauczycielem 

poprzez dziennik 

elektroniczny 

Librus,aplikację MC 

Teams lub pocztę 

służbową 

J. angielski   
Unit 6 - Czynności dnia codziennego - 

wprowadzenie słownictwa. Fantastyczna Dwójka 

- pracowity tydzień Duga; przysłówki opisujące 

częstotliwość. My typical weekend - listening 

and writing. Mój typowy weekend - odbiór 

tekstów czytanych. Tworzenie samodzielnego 

opisu. Struktura i zastosowanie czasu Present 

Simple.  

Unit 7 – Wild animals (część działu) Czynności 

życia codziennego, formy spędzania czasu 

wolnego, zwierzęta domowe i dzikie zwierzęta - 

słownictwo. 

Obiór tekstów słuchanych i wypowiedź pisemna. 

Tworzenie własnych opisów. 

Wybrane przez 

nauczyciela (ze względu 

na potrzeby i możliwości 

uczniów) ćwiczenia z 

podręcznika i zeszytu 

ćwiczeń ze wskazanych 

działów; powtórzeniowe 

karty pracy; Projekt 

/plakaty 

Projekt/plakat – 

wykonany 

samodzielnie i 

przesłany 

nauczycielowi. 

Zadania – wykonane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

instrukcjami i 

prezentacjami 

nauczyciela – 

omówione na 

Sprawdzenie wykonania 

ćwiczeń. na lekcjach 

online/ przesłanie 

projektu/plakatu 

nauczycielowi na maila/ 

Samodzielne wykonanie 

powtórzeniowych kart 

pracy podsumowujących 

dział. 



 

 

konsultacjach/lekcjach 

online/MS Teams 

Historia Realizacja tematów: 

 

1.Powstanie kościuszkowskie. 

2.Ćwiczenia powtórzeniowe. 

3.Jak powstał Mazurek Dąbrowskiego? 

4.Powstanie styczniowe. 

5.Polska Laureatka Nagrody Nobla. 

 

Zapoznanie się z tekstem 

w podręczniku i zapisanie 

tematu w zeszycie. 

Wypełnienie kart pracy 

umieszczonych na stronie 

internetowej szkoły 

/aplikacji Teams. 

Praca podczas lekcji on-

line.  

Możliwość wykonania 

pracy dodatkowej 

dotyczącej omawianych 

wydarzeń historycznych. 

 

Praca z podręcznikiem 

oraz podczas lekcji on-

line. Zadaniem 

uczniów jest 

wypełnienie kart pracy, 

tekstów źródłowych 

lub przygotowanie 

pracy multimedialnej. 

 

Sprawdzenie prac 

uczniów wysłanych na 

emaila i w aplikacji 

Teams (skany, zdjęcia). 

Korygowanie błędów 

przez nauczyciela. 

 

 

Matematyka Ułamek jako część całości 

Liczby mieszane 

Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej 

Porównywanie ułamków 

 

Wybrane przez 

nauczyciela zadania z 

podręcznika, dodatkowe 

materiały umieszczone na 

stronie szkoły lub w 

aplikacji Teams, 

zeszyt.online 

Część zadań 

wykonujemy wspólnie 

z uczniami podczas 

lekcji online, reszta jest 

wykonywana przez 

uczniów samodzielnie 

według terminarz w 

librusie, zadania dla 

chętnych 

Uczniowie wykonują 

zdjęcia lub skany zadań i 

wysyłają nauczycielowi 

na skrzynkę mailową lub 

podczas lekcji online 

nauczyciel prosi 

konkretnego ucznia o 

przeczytanie pracy 

domowej. 

Raporty z pracy z 

zeszytem online. 

W przypadku trudności 

zawsze jest możliwy 

dodatkowy kontakt z 

nauczycielem. 

 

Przyroda Jak zbudowany jest układ rozrodczy? 

Dojrzewanie to czas wielkich zmian 

Powtórzenie wiadomości z działu IV 

Zdrowy styl życia 

Choroby, którymi można się zarazić 

Wybrane ćwiczenia z 

podręcznika i zeszytu 

ćwiczeń, karty pracy, 

dodatkowe prace 

(plakaty, prezentacje 

Notatki, samodzielne 

wykonanie ćwiczeń lub 

z pomocą nauczyciela 

po konsultacji za 

Przesłanie zdjęć lub 

skanów na maila 



multimedialne), praca 

według instrukcji 

nauczyciela 

pomocą Librusa lub w 

czasie lekcji online 

Plastyka Znaki złożone Zdanie do wykonania 

według instrukcji 

nauczyciela 

Wykonanie pracy 

plastycznej 

Sprawdzenie w szkole 

technika Piasek i glina czyli o szkle i ceramice Wybrane przez 

nauczyciela i 

dostosowane do 

możliwości i potrzeb 

uczniów zadania z 

podrecznika 

Wykonanie pracy 

praktycznej 

Sprawdzenie w szkole 

Informatyka  Programowanie Zadania do wykonania 

według instrukcji 

 

 

Wykonanie zadań na 

platformie edukacyjnej 

 

Przesłanie do nauczyciela 

Kontakt z nauczycielem 

w przypadku trudności i 

pytań 

 

muzyka Czytanie nut solmizacją i literami Ćwiczenia do wykonanie 

z e podręczniki 

Konsultacje i problemy 

na maila 

Sprawdzenie w szkole 

Wf  Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna  
    Ocena poziomu sprawności fizycznej za pomocą wybranych testów. 
Interpretacja wyników.  
 Indywidualny dobór ćwiczeń 

kształtujących i rozwijających wybrane 

cechy sprawności fizycznej.  

 Samodzielny dobór ćwiczeń 

zwiększających specjalistyczne 

umiejętności ruchowe i rozwijających 

ogólną  

 sprawność fizyczną.  
   Cechy prawidłowej postawy ciała. Samoocena postawy. Prawidłowa 
postawa na co dzień. Wady postawy,  
przyczyny, zapobieganie. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne 
wyrównujące wady postawy, kształtujące  
prawidłową sylwetkę.  
Wzrost i waga. Siatki centylowe. Obliczanie indeksu masy ciała BMI, 
interpretacja i porównanie wyników,  
możliwości poprawy. Aktywność fizyczna i dieta jako sposoby na 
prawidłową masę ciała  
 Aktywność fizyczna  
    Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe 

Oceniam swoją sprawność 
fizyczną. Test sprawności 
fizycznej. Interpretacja 
wyników  
    Jak rozwijać swoją 
sprawność fizyczną? 
Ćwiczenia  
 rozwijające ogólną 
sprawność fizyczną, 
zestawy ćwiczeń 
kształtujące wybrane 
zdolności motoryczne  
     Umiejętności i 
możliwości. Samoocena 
umiejętności  
 ruchowych  
Postawa ciała. Cechy 
prawidłowej postawy. 
Wady postawy  

Zadania do wykonania 

według instrukcji i 

materiałów 

pomocniczych 

przesłanych przez 

nauczyciela Informacja 

zwrotna o wykonaniu 

zadania.  

 

 

Sprawdzenie prac uczniów 
wysłanych na librusa, maila 
lub poprzez social media w 
uzgodnieniu z nauczycielem.  
 

 



oraz kształtujące określone zdolności 

motoryczne.  
   Różnorodne formy muzyczno-ruchowe do wyboru przez uczniów, np. 
aerobik, zumba, high/low impact aerobic.  
 Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej  
    Skutki przetrenowania.  

 Właściwe przygotowanie organizmu do 

wysiłku.  
Ćwiczenia relaksacyjne, gimnastyka poranna i śródlekcyjna.  
   Zasady zdrowego korzystania z technologii komputerowej.  
Zagrożenia związane z aktywnością fizyczną.  
Predyspozycje do określonych form aktywności, właściwy dobór 
obciążeń i intensywności ćwiczeń.  
 Edukacja zdrowotna  
 Uzależnienia. Szkodliwy wpływ używek, 

sterydów, alkoholu, nikotyny i 

narkotyków na organizm.  

 Zależność pomiędzy zdrowiem a 

aktywnością ruchową.  

 Przeciwwskazania do uprawiania 

aktywności fizycznej.  
Pojęcie zdrowia i choroby.  
Czynniki sprzyjające i zagrażające zdrowiu. Prozdrowotne zachowania. 
Tryb życia a zdrowie.  
Gimnastyka poranna, ćwiczenia śródlekcyjne i międzylekcyjne.  
Zależność pomiędzy zdrowiem a aktywnością ruchową.  
Higieniczny i aktywny styl życia. Plan dnia, wypoczynek czynny i bierny.  
Zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu.  
Masa ciała a dieta i aktywność fizyczna. Przyczyny i skutki otyłości.  
Zagrożenia związane z odchudzaniem się i przejadaniem. Anoreksja, 
bulimia.  
 Kompetencje społeczne  
    Samoocena własnych umiejętności.  

 Wykonanie ćwiczeń z pełnym 

zaangażowaniem i na miarę swoich 

maksymalnych możliwości   
   Stres i jego skutki. „Zajadanie problemów”.  
Odpowiedzialność za swoje zdrowie. Troska i dbałość o własne ciało – 
kształtowanie i kontrolowanie swojej sprawności fizycznej  
 

 

Ile ważę? Jak jestem 
wysoki? Wskaźnik masy 
ciała  
 BMI. Siatki centylowe. 
Potrzeba kontroli swojej 
masy ciała.  
Jak dbać o prawidłową 
wagę? Aktywność i dieta  
 jako sposoby na 
prawidłową masę ciała. 
Aerobik  

 i zumba. Ćwiczenia z 

muzyką  
Aktywny wypoczynek.  
 

 

wdż     

Godz. wychow. Kontakt z uczniami, monitorowanie 

postępów podczas zdalnej nauki oraz 

wynikającej z niej problemów. 

  Kontakt poprzez dziennik 

elektorniczny Librus oraz 

aplikację Teams. 

 



Religia/ etyka Postaci Starego Testamentu - historia 

Józefa z Egiptu 

Wielki Post. Przeżywanie Wielkiego 

Tygodnia 

 

Teksty z podręcznika, 

filmy tematyczne, 

zadania edukacyjne, 

prezentacje – materiały 

przekazywane w 

wiadomościach na 

Librusie 

 

Praca samodzielna 

ucznia – czytanie 

tekstu, film, 

prezentacja), 

wykonanie poleceń 

według wskazówek 

nauczyciela 

 

 

Sprawdzenie zeszytów w 

szkole (zapisy tematów 

lekcji). 

W przypadku pracy na 

ocenę - przesłanie jej do 

nauczyciela przez 

wiadomość na Librusie 

lub pocztą elektroniczną  
  

 

 
 

 

         Klasy 5 

                      

VA 
Przedmioty Zakres treści (ogólnie z 

rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 

 

J. polski Tematy realizowane z 

działu;Przystanek historia 

-Wspomnienia  czasów wojny 

-Ile prawdy jest w przysłowiach 

-Co już wiemy o przyimkach i 

spójnikach? 

-Kartka z kalendarza: 

Wielkanoc 

Wybrane przez nauczyciela i 

dostosowane do możliwości 

oraz potrzeb uczniów, karty 

pracy do omawianych tekstów 

lub materiału 

gramatycznego,ćwiczenia z 

podręcznika 

Notatki w formie 

schematu lub krótkich 

zdań,ilustracje,zadania 

wykonane 

samodzielnie zgodnie z 

instukcją 

nauczyciela,prezentacje 

i udostępnianie 

materiałów podczas 

lekcji online 

Po powrocie do szkoły 

przejrzenie i ocenienie 

zawartości notatek 

wykonanych w 

zeszycie,przesyłanie prac 

na pocztę 

elektroniczną,sprawdzanie 

wykonanych ćwiczeń na 

lekcji online,przesyłanie 

zdjęć prac  

 Kontakt z nauczycielem 

poprzez dziennik 

elektroniczny 

Librus,aplikację MC 

Teams lub pocztę 

służbową 



J. angielski Unit 6 – Zawody – wprowadzenie 

słownictwa. Czas Past Simple 

(twierdzenia)– struktura i użycie. 

Czasowniki regularne i nieregularne. 

 Prośba o pozwolenie, udzielanie 

zgody i odmowa – wyrażenia. Dzień 

poza domem - odbiór tekstów 

czytanego i wypowiedź pisemna. 

Powtórzenie materiału gramatyczno-

leksykalnego z rozdziału 6.  

Polska wiosną - elementy kultury. 

Unit 7 - Środki transportu, 

podróżowanie i turystyka - 
wprowadzenie słownictwa.  
Past Simple – pytania, przeczenia i 

krótkie odpowiedzi; czasowniki 
związane z podróżowaniem.  Odbiór 

tekstu czytanego. Pocztówka z wakacji 
- odbiór tekstów słuchanych i 

wypowiedź pisemna. Powtórzenie 

materiału gramatyczno-leksykalnego z 
rozdziału 7. Transport publiczny w 

Londynie - elementy kultury. 
 

Wybrane przez nauczyciela (ze 

względu na potrzeby i 

możliwości uczniów) 

ćwiczenia z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń ze 

wskazanych działów; 

powtórzeniowe karty pracy; 

Projekt /plakaty/zadania. 

 

Projekt/plakat/zadanie 

– wykonany 

samodzielnie i 

przesłany 

nauczycielowi. 

Zadania – wykonane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

instrukcjami i 

prezentacjami 

nauczyciela – 

omówione na 

konsultacjach/lekcjach 

online/Librus/MS 

Teams 

 

Sprawdzenie wykonania 

ćwiczeń. na lekcjach 

online/ przesłanie 

projektu/plakatu 

nauczycielowi na 

maila/MS Teams. 

Samodzielne wykonanie 

powtórzeniowych kart 

pracy podsumowujących 

dział. 

 

Historia Realizacja tematów: 

 

1.Początki Polski. 

2.Panowanie Bolesława 

Chrobrego. 

3.Ćwiczenia powtórzeniowe- 

teksty źródłowe. 

4.W najdawniejszej Polsce. 

5.Panowanie Bolesława 

Krzywoustego. 

6.Powtórzenie wiadomości z 

działu VI. 

7.Rozbicie dzielnicowe. 

8.Polska w XIII w. 

Zapoznanie się z tekstem w 

podręczniku i zapisanie tematu 

w zeszycie. Wypełnienie kart 

pracy umieszczonych na 

stronie internetowej szkoły 

/aplikacji Teams. 

Praca podczas lekcji on-line.  

Możliwość wykonania pracy 

dodatkowej dotyczącej 

omawianych wydarzeń 

historycznych. 

 

Praca z podręcznikiem 

oraz podczas lekcji on-

line. Zadaniem 

uczniów jest 

wypełnienie kart pracy, 

tekstów źródłowych 

lub przygotowanie 

pracy multimedialnej. 

 

 

Sprawdzenie prac 

uczniów wysłanych na 

emaila i w aplikacji 

Teams (skany, zdjęcia). 

Korygowanie błędów 

przez nauczyciela. 

 

 

 

Matematyka Szacowanie działań na 

ułamkach dziesiętnych, 

działania na ułamkach 

zwykłych i dziesiętnych. 

Wszystkie zadania z 

podręcznika i ćwiczeń.  

Dodatkowe materiały 

umieszczane przez nauczyciela 

Część zadań 

wykonujemy wspólnie 

z uczniami podczas 

lekcji online, 

prezentacji pistacja.tv, 

Uczniowie wykonują 

skany lub zdjęcia i 

wysyłają nauczycielowi 

na skrzynkę mailową lub 

w aplikacji Teams. 



na stronie szkoły i w aplikacji 

teams 

reszta jest 

wykonywana przez 

uczniów samodzielnie 

według terminarza w 

librusie. 

Raporty z aplikacji 

zeszyt.online 

Biologia/ Tkanki roślinne 

Korzeń - organ podziemny 

rośliny 

Wybrane ćwiczenia z 

podręcznika lub zeszytu 

ćwiczeń, karty pracy, prace 

dodatkowe (plakaty, 

prezentacje multimedialne), 

praca według instrukcji 

nauczyciela 

Notatki, samodzielne 

wykonanie ćwiczeń lub 

z pomocą nauczyciela 

po konsultacji za 

pomocą Librusa lub w 

czasie lekcji online 

Przesłanie zdjęć lub 

skanów na maila 

geografia Strefy klimatyczne i 

krajobrazowe 

W wilgotnym lesie 

równikowym i lesie strefy 

umiarkowanej.  

 

Wybrane zadania z 

podręcznika oraz ćwiczenia w 

zeszycie ćwiczeń. (linki do 

stron, praca wg instrukcji 

nauczyciela)  

Samodzielne notatki, 

wykonanie ćwiczeń z 

pomocą nauczyciela 

poprzez Librusa lub 

lekcji on-line  

Przesłanie zdjęć lub 

skanów na maila 

 

Plastyka 1.Plama barwna- wiosenna łąka 

pełna kwiatów. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Plama barwna-MURAL. 

 

 

 

 

1.Wykonujemy ĆWICZENIA 

z e-podręcznika -link do 

strony: 

https://epodreczniki.pl/a/plama-

barwna---wiosenna-laka-pelna-

kwiatow/DjjZLRA73 od 1 do 7 

a polecenia są tylko dla 

chętnych. 

Szczegółowe informacje 

zostały przesłane Librusem w 

wiadomości. 

 

2. MURAL-praca plastyczna 

do wykonania do 7 kwietnia 

2020r. 

 Praca MURAL- praca 

wykonana wg własnego 

pomysłu na kartce A4-technika 

dowolna. 

Notatki, samodzielne 

wykonanie ćwiczeń w 

aplikacji lub z pomocą 

nauczyciela po 

konsultacji za pomocą 

Librusa 

 

 

 

 

 

 

 

2.praca plastyczna na 

kartce A4 

 

 

 

 

 

Wybrani uczniowie 

przesyłają sprawozdania i 

zdjęcia na maila. 

Po powrocie do szkoły 

przejrzenie i ocenienie 

WSZYSTKICH prac 

uczniów. 

 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/plama-barwna---wiosenna-laka-pelna-kwiatow/DjjZLRA73
https://epodreczniki.pl/a/plama-barwna---wiosenna-laka-pelna-kwiatow/DjjZLRA73
https://epodreczniki.pl/a/plama-barwna---wiosenna-laka-pelna-kwiatow/DjjZLRA73


 

 

 

 

 

 

3. Kompozycje wielkanocne-

robimy zajączki, baranki i 

pisanki. 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje 

zostały przesłane Librusem w 

wiadomości. 

 

3. Kompozycje wielkanocne-

robimy zajączki, baranki i 

pisanki. 

 Szczegóły w wiadomości 

wysłanej Librusem. 

 

 

 

 

 

3. prace przestrzenne 

wykonane dowolną 

techniką  

technika Manewry na drodze. 

Kto ma pierwszeństwo 

przejazdu. 

Wybrane przez nauczyciela i 

dostosowane do możliwości i 

potrzeb uczniów zadaz 

podręcznika 

Praca z podręcznikiem, 

zadania wykonane 

samodzielnie 

Sprawdzenie i omówienie 

zadań po powrocie do 

szkoły 

Informatyka Lekcje w sieci Zadania do wykonania według 

instrukcji i materiałów 

pomocniczych przesłanych 

przez nauczyciela 

Wykonanie zadań w 

aplikacjach 

Przesłanie do nauczyciela 

Kontakt z nauczycielem 

w przypadku trudności i 

pytań 

 

muzyka Instrumenty dęte Notatka (co to jest instrument 

dęty i podział na 3 podgrupy) 

Nauka piosenki ,,Orkiestry 

dęte” z repertuaru H. Kunickiej 

( 1 zwrotka i refren) 

Napisać po 3 

instrumenty w każdej 

podgrupie: 1-

drewniane 2-blaszane 

3-klawiszowe 

Zapisać w zeszycie do 

nut. 

Piosenka do zaśpiewania 

po powrocie do szkoły 

Wf  Rozwój fizyczny i sprawność 
fizyczna  
Poznajemy sposoby oceny 
poziomu sprawności 
fizycznej za pomocą 
wybranych testów. 
Interpretacja wyników.  

   



Indywidualny dobór ćwiczeń 
kształtujących i rozwijających 
wybrane cechy motoryczne. 
Samodzielny dobór ćwiczeń 
zwiększających 
specjalistyczne umiejętności 
ruchowe i rozwijających 
ogólną sprawność fizyczną.  
Ocena rozwoju fizycznego – 
pomiary wysokości i masy 
ciała, wyliczanie BMI..  
Aktywność fizyczna  
Zabawy i ćwiczenia 
ogólnorozwojowe oraz 
kształtujące określone 
zdolności motoryczne.  
Różnorodne formy 
muzyczno-ruchowe do 
wyboru przez uczniów, np. 
aerobik, zumba, high/low 
impact aerobic.  
Właściwe przygotowanie 
organizmu do wysiłku- 
samodzielny dobór ćwiczeń 
kształtujących.  
Ćwiczenia relaksacyjne, 
gimnastyka poranna i 
śródlekcyjna. 
Gimnastyka korekcyjno-
kompensacyjna- ćwiczenia 
wzmacniające mięśnie 
posturalne. Kształtowanie 
nawyku przyjmowania 
prawidłowej postawy ciała. 
Odpoczynek po wysiłku. 
Podstawowe ćwiczenia 
relaksacyjne. 



Relaks, rytm i muzyka – 
techniki relaksacyjne z 
muzyką  
Zasady zdrowego 
korzystania z technologii 
komputerowej.  
Predyspozycje do 
określonych form 
aktywności, właściwy dobór 
obciążeń i intensywności 
ćwiczeń.  
Domowa siłownia – dobór 
odpowiednich, bezpiecznych 
ćwiczeń z wykorzystaniem 
wlasnego ciaru oraz 
dostępnych przyborów.  
Edukacja zdrowotna  
Cechy prawidłowej postawy 
ciała i sposoby jej oceny. 
Wady postawy- przyczyny, 
sposoby zapobiegania i 
korekcji. 
Troska i dbałość o higienę i 
wygląd zewnętrzny. Złe 
nawyki i ich następstwa. 
Zdrowy styl życia, rytm dnia, 
wypoczynek czynny i bierny. 
Pozytywne mierniki zdrowia 

Odżywianie osób, które 
uprawiają sport. 
Szkodliwość stosowania 
suplementów diety oraz 
napojów energetycznych.  
Waga ciała a prawidłowe 
odżywianie i styl życia. 
Choroby układu 
pokarmowego, zaburzenia 



odżywiania, anoreksja, 
bulimia 

Uzależnienia. Szkodliwy 
wpływ używek, sterydów, 
alkoholu, nikotyny i 
narkotyków na organizm.  
Kompetencje społeczne  
Samoocena własnych 
umiejętności. Wykonanie 
ćwiczeń z pełnym 
zaangażowaniem i na miarę 
swoich maksymalnych 
możliwości. 
Stres i jego skutki. 
„Zajadanie problemów”.  
Odpowiedzialność za swoje 
zdrowie. Troska i dbałość o 
własne ciało – kształtowanie 
i kontrolowanie swojej 
sprawności fizycznej 
 

wdż     

Godz. wychow. Kontakt z uczniami, 

monitorowanie postępów 

podczas zdalnej nauki oraz 

wynikającej z niej problemów 

 

 Kontakt poprzez 

dziennik elektorniczny 

Librus oraz aplikację 

Teams. 

 

 

Religia/ etyka Nauczanie Jezusa – 

przypowieści 

Wielki Post. Uroczystości 

Wielkiego Tygodnia 

 

Teksty z podręcznika, filmy 

tematyczne, zadania 

edukacyjne, prezentacje – 

materiały przekazywane w 

wiadomościach na Librusie 

 

Praca samodzielna 

ucznia – czytanie 

tekstu, obejrzenie 

filmu, prezentacji), 

wykonanie poleceń 

według wskazówek 

nauczyciela 

 

Sprawdzenie zeszytów w 

szkole (zapisy tematów 

lekcji). 

W przypadku pracy na 

ocenę - przesłanie jej do 

nauczyciela przez 

wiadomość na Librusie 

lub pocztą elektroniczną 
 

 



 

V
B 

Przedmiot

y 

Zakres treści (ogólnie z rozkładu materiału) Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy 

i umiejętności 

 

 

J. polski Tematy związane z omawianą lekturą: ”Bracia Lwie 

Serce” wg rozkładu materiału lub w zmodyfikowanej 

wersji 

Przysłóek,pprzyimek,spójnik 

Kartkaz kalendarza Wielkanoc 

Wybrane przez nauczyciela 

i dostosowane do 

możliwości oraz potrzeb 

uczniów, karty pracy do 

omawianych tekstów lub 

materiału 

gramatycznego,ćwiczenia z 

podręcznika 

Notatki w formie 

schematu lub 

krótkich 

zdań,ilustracje,zadan

ia wykonane 

samodzielnie 

zgodnie z instukcją 

nauczyciela,prezenta

cje i udostępnianie 

materiałów podczas 

lekcji online 

Po powrocie do szkoły 

przejrzenie i ocenienie 

zawartości notatek 

wykonanych w 

zeszycie,przesyłanie 

prac na pocztę 

elektroniczną,sprawdza

nie wykonanych 

ćwiczeń na lekcji 

online,przesyłanie 

zdjęć prac 

Kontakt z 

nauczycielem poprzez 

dziennik elektroniczny 

Librus,aplikację MC 

Teams lub pocztę 

służbową 

J. 

angielski 

Unit 6 – Zawody – wprowadzenie słownictwa. Poprosiła mnie o 

opiekę nad dzieckiem - czasowniki regularne w zdaniach twierdzących 

czasu Past Simple. City Creatures - Dostawca pizzy; czasowniki 

nieregularne w zdaniach twierdzących w czasie Past Simple. Prośba o 

pozwolenie, udzielanie zgody i odmowa – wyrażenia. Obowiązki w 

domu - odbiór tekstu czytanego. Dzień poza domem - odbiór tekstów 

słuchanych i wypowiedź pisemna. Powtórzenie materiału 

gramatyczno-leksykalnego z rozdziału 6. Polska wiosną - elementy 

kultury. 
Unit 7 - Środki transportu - wprowadzenie słownictwa. Elena nie 

spała dobrze - przeczenia w czasie Past Simple; Podróżowanie i 

turystyka - wyposażenie turystyczne. City Creatures - Rzymskie 
wakacje; pytania i krótkie odpowiedzi w czasie Past Simple; 

czasowniki związane z podróżowaniem. Kupowanie biletu na pociąg –  
zakupy i usługi - ceny biletów, sprzedawanie i kupowanie, środki 

płatnicze. Antarktyczna przygoda - odbiór tekstu czytanego. 

Pocztówka z wakacji - odbiór tekstów słuchanych i wypowiedź 
pisemna. Powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego z 

rozdziału 7. Transport publiczny w Londynie - elementy kultury. 
Gr. Zaawansowana: 

Jak wyżej 

Wybrane przez nauczyciela 

(ze względu na potrzeby i 

możliwości uczniów) 

ćwiczenia z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń ze 

wskazanych działów; 

powtórzeniowe karty pracy; 

Projekt /plakaty/zadania. 

 

Gr. zaawansowana: 

Jak powyżej 

 

Projekt/plakat/zadan

ie – wykonany 

samodzielnie i 

przesłany 

nauczycielowi. 

Zadania – wykonane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

instrukcjami i 

prezentacjami 

nauczyciela – 

omówione na 

konsultacjach/lekcja

ch online/Librus/MS 
Teams 

Sprawdzenie 

wykonania ćwiczeń. na 

lekcjach online/ 

przesłanie 

projektu/plakatu 

nauczycielowi na 

maila/MS Teams. 

Samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowych kart 

pracy 

podsumowujących 

dział. 

 
Gr. Zaawansowana: 



Gr. Zaawansowana: 

Jak wyżej 

 

Instrukcje przesyłane 

przez Librus,  zadania i 

projekty do 

sprawdzenia na maila. 

Pozostałe ćw. Zostaną 

sprawdzone po 

powrocie do szkoły. 
Stały kontakt z 

rodzicami poprzez 

Librusa. 

 

 

Historia  

Realizacja tematów: 

 

1.Początki Polski. 

2.Panowanie Bolesława Chrobrego. 

3.Ćwiczenia powtórzeniowe- teksty źródłowe. 

4.W najdawniejszej Polsce. 

5.Panowanie Bolesława Krzywoustego. 

6.Powtórzenie wiadomości z działu VI. 

 

Zapoznanie się z tekstem w 

podręczniku i zapisanie 

tematu w zeszycie. 

Wypełnienie kart pracy 

umieszczonych na stronie 

internetowej szkoły 

/aplikacji Teams. 

Praca podczas lekcji on-

line.  

Możliwość wykonania 

pracy dodatkowej 

dotyczącej omawianych 

wydarzeń historycznych. 

Praca z 

podręcznikiem oraz 

podczas lekcji on-

line. Zadaniem 

uczniów jest 

wypełnienie kart 

pracy, tekstów 

źródłowych lub 

przygotowanie pracy 

multimedialnej. 

 

 

Sprawdzenie prac 

uczniów wysłanych na 

emaila i w aplikacji 

Teams (skany, 

zdjęcia). Korygowanie 

błędów przez 

nauczyciela. 

 

 

 

 

Matematy

ka 

Szacowanie działań na ułamkach dziesiętnych, działania 

na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. 

 

Wszystkie zadania z 

podręcznika i ćwiczeń.  

Dodatkowe materiały 

umieszczane przez 

nauczyciela na stronie 

szkoły i w aplikacji teams 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z uczniami 

podczas lekcji 

online, prezentacji 

pistacja.tv, reszta 

jest wykonywana 

przez uczniów 

samodzielnie 

według terminarza w 

librusie. 

Uczniowie wykonują 

skany lub zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową lub 

w aplikacji Teams. 

Raporty z aplikacji 

zeszyt.online 



Biologia/ Różnorodno

ść protistów, 

Grzyby  i 

porosty, 

Tkanki 

roślinne.                                                                         

Zadania 

wg 

instrukcji 

wysyłanyc

h przez 

nauczyciel

a, prace 

plastyczne

, projekty. 

Zadania, 

prace/projekt

y-wysyłane 

nauczycielo

wi mailem. 

Samodzielna 

praca w 

ćwiczeniach 

- trudniejsze 

zadania do 

omówienia 

podczas 

konsultacji 

online/poprz

ez 

Libusa/maila 

Zdjęcia/ska

ny 

wysyłane 

drogą 

mailową. 

 

 

   

geografia Podsumowani

e działu: Przez 

Lądy i Oceany 

Pogoda a 

klimat  

Strefy 

klimatyczne i 

krajobrazowe  

Wybrane 

zadania z 

podręcznika 

oraz 

ćwiczenia 

w zeszycie 

ćwiczeń. 

(linki do 

stron, praca 

wg 

instrukcji 

nauczyciela

)  

Samodzieln

e notatki, 

wykonanie 

ćwiczeń z 

pomocą 

nauczyciela 

poprzez 

Librusa lub 

lekcji on-

line  

Przesłani

e zdjęć 

lub 

skanów 

na maila 

 

 

   

Plastyka 1.Plama barwna- wiosenna łąka pełna kwiatów. 

 

  

 

 

 

 

 

1.Wykonujemy 

ĆWICZENIA 

z e-podręcznika -link do 

strony: 

https://epodreczniki.pl/a/pla

ma-barwna---wiosenna-

laka-pelna-

kwiatow/DjjZLRA73 od 1 

Notatki, 

samodzielne 

wykonanie ćwiczeń 

w aplikacji lub z 

pomocą nauczyciela 

po konsultacji za 

pomocą Librusa 

 

 

Wybrani uczniowie 

przesyłają 

sprawozdania i zdjęcia 

na maila. 

Po powrocie do szkoły 

przejrzenie i ocenienie 

https://epodreczniki.pl/a/plama-barwna---wiosenna-laka-pelna-kwiatow/DjjZLRA73
https://epodreczniki.pl/a/plama-barwna---wiosenna-laka-pelna-kwiatow/DjjZLRA73
https://epodreczniki.pl/a/plama-barwna---wiosenna-laka-pelna-kwiatow/DjjZLRA73
https://epodreczniki.pl/a/plama-barwna---wiosenna-laka-pelna-kwiatow/DjjZLRA73


 

 

 

 

 

2. Plama barwna-MURAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kompozycje wielkanocne-robimy zajączki, baranki i 

pisanki. 

 

 

 

 

do 7 a polecenia są tylko 

dla chętnych. 

Szczegółowe informacje 

zostały przesłane Librusem 

w wiadomości. 

 

2. MURAL-praca 

plastyczna do wykonania 

do 7 kwietnia 2020r. 

 Praca MURAL- praca 

wykonana wg własnego 

pomysłu na kartce A4-

technika dowolna. 

Szczegółowe informacje 

zostały przesłane Librusem 

w wiadomości. 

 

3. Kompozycje 

wielkanocne-robimy 

zajączki, baranki i pisanki. 

 Szczegóły w wiadomości 

wysłanej Librusem. 

 

 

 

 

 

 

 

2.praca plastyczna 

na kartce A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. prace 

przestrzenne 

wykonane dowolną 

techniką 

 

WSZYSTKICH prac 

uczniów. 

 

 

technika Manewry na drodze. 

Kto ma pierwszeństwo przejazdu. 

Wybrane przez nauczyciela 

i dostosowane do 

możliwości i potrzeb 

uczniów zadania z 

podręcznika 

Praca z 

podręcznikiem, 

zadania wykonane 

samodzielnie 

Sprawdzenie i 

omówienie zadań po 

powrocie do szkoły 

Informaty

ka 

Lekcje w sieci 

 

Zadania do wykonania 

według instrukcji i 

materiałów pomocniczych 

przesłanych przez 

nauczyciela 

Wykonanie zadań w 

aplikacjach 

Przesłanie do 

nauczyciela 

 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku trudności i 

pytań 

muzyka  

Instrumenty dęte  

Notatka (co to jest 

instrument dęty i podział na 

Napisać po 3 

instrumenty w 

Zapisać w zeszycie do 

nut.   



  

  
  

 

 

3 podgrupy) Nauka 

piosenki ,,Orkiestry dęte” z 

repertuaru H. Kunickiej ( 1 

zwrotka i refren)   

każdej podgrupie: 1-

drewniane 2-

blaszane 3-

klawiszowe 

Piosenka do 

zaśpiewania po 

powrocie do szkoły   

Wf  Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna  
Poznajemy sposoby oceny poziomu sprawności 
fizycznej za pomocą wybranych testów. Interpretacja 
wyników.  
Indywidualny dobór ćwiczeń kształtujących i 
rozwijających wybrane cechy motoryczne. 
Samodzielny dobór ćwiczeń zwiększających 
specjalistyczne umiejętności ruchowe i rozwijających 
ogólną sprawność fizyczną.  
Ocena rozwoju fizycznego – pomiary wysokości i 
masy ciała, wyliczanie BMI..  
Aktywność fizyczna  
Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz 
kształtujące określone zdolności motoryczne.  
Różnorodne formy muzyczno-ruchowe do wyboru 
przez uczniów, np. aerobik, zumba, high/low impact 
aerobic.  
Właściwe przygotowanie organizmu do wysiłku- 
samodzielny dobór ćwiczeń kształtujących.  
Ćwiczenia relaksacyjne, gimnastyka poranna i 
śródlekcyjna. 
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna- ćwiczenia 
wzmacniające mięśnie posturalne. Kształtowanie 
nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała. 
Odpoczynek po wysiłku. Podstawowe ćwiczenia 
relaksacyjne. 
Relaks, rytm i muzyka – techniki relaksacyjne z 
muzyką  
Zasady zdrowego korzystania z technologii 
komputerowej.  
Predyspozycje do określonych form aktywności, 
właściwy dobór obciążeń i intensywności ćwiczeń.  

   



Domowa siłownia – dobór odpowiednich, 
bezpiecznych ćwiczeń z wykorzystaniem wlasnego 
ciaru oraz dostępnych przyborów.  
Edukacja zdrowotna  
Cechy prawidłowej postawy ciała i sposoby jej 
oceny. Wady postawy- przyczyny, sposoby 
zapobiegania i korekcji. 
Troska i dbałość o higienę i wygląd zewnętrzny. Złe 
nawyki i ich następstwa. Zdrowy styl życia, rytm dnia, 
wypoczynek czynny i bierny. Pozytywne mierniki 
zdrowia 

Odżywianie osób, które uprawiają sport. 
Szkodliwość stosowania suplementów diety oraz 
napojów energetycznych.  
Waga ciała a prawidłowe odżywianie i styl życia. 
Choroby układu pokarmowego, zaburzenia 
odżywiania, anoreksja, bulimia 

Uzależnienia. Szkodliwy wpływ używek, sterydów, 
alkoholu, nikotyny i narkotyków na organizm.  
Kompetencje społeczne  
Samoocena własnych umiejętności. Wykonanie 
ćwiczeń z pełnym zaangażowaniem i na miarę 
swoich maksymalnych możliwości. 
Stres i jego skutki. „Zajadanie problemów”.  
Odpowiedzialność za swoje zdrowie. Troska i 
dbałość o własne ciało – kształtowanie i 
kontrolowanie swojej sprawności fizycznej 
 

wdż     

Godz. 

wychow. 

Kontakt z uczniami, monitorowanie postępów podczas 

zdalnej nauki oraz wynikającej z niej problemów 

- Kontakt poprzez 

dziennik 

elektorniczny Librus 

oraz aplikację 

Teams. 

- 

Religia/ 

etyka 

Nauczanie Jezusa – przypowieści 

Wielki Post. Uroczystości Wielkiego Tygodnia 

 

Teksty z podręcznika, filmy 

tematyczne, zadania 

edukacyjne, prezentacje – 

Praca samodzielna 

ucznia – czytanie 

tekstu, obejrzenie 

Sprawdzenie zeszytów 

w szkole (zapisy 

tematów lekcji). 



materiały przekazywane w 

wiadomościach na Librusie 

 

filmu, prezentacji), 

wykonanie poleceń 

według wskazówek 

nauczyciela 

 

W przypadku pracy na 

ocenę - przesłanie jej 

do nauczyciela przez 

wiadomość na Librusie 

lub pocztą 

elektroniczną 
 

 

V
C 

Przedmioty Zakres treści (ogólnie z rozkładu materiału) Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób 

monitorowania 

lub weryfikacji 

wiedzy i 

umiejętności 

 

 

J. polski Mity i zagadnienia językowe z działu Mitologiczne Krainy Zadania do wykonania 

przesłane przez nauczyciela, 

zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń. 

 

Notatki, karty pracy, 

ćwiczenia, zadania 

obowiązkowe i dla 

chętnych 

 

Omawianie 

zagadnień i 

sprawdzanie 

wykonania 

zadań na 

lekcjach online, 

sprawdzanie  

zdjęć prac 

nadesłanych na 

elektroniczną 

pocztę służbową 

 

J. angielski Unit 6 – Zawody – wprowadzenie słownictwa. Czas Past Simple 

(twierdzenia)– struktura i użycie. Czasowniki regularne i nieregularne. 

 Prośba o pozwolenie, udzielanie zgody i odmowa – wyrażenia. Dzień 

poza domem - odbiór tekstów czytanego i wypowiedź pisemna. 

Powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego z rozdziału 6.  

Polska wiosną - elementy kultury. 

Unit 7 - Środki transportu, podróżowanie i turystyka - wprowadzenie 

słownictwa.  
Past Simple – pytania, przeczenia i krótkie odpowiedzi; czasowniki 
związane z podróżowaniem.  Odbiór tekstu czytanego. Pocztówka z 

wakacji - odbiór tekstów słuchanych i wypowiedź pisemna. Powtórzenie 
materiału gramatyczno-leksykalnego z rozdziału 7. Transport publiczny 

w Londynie - elementy kultury. 

Wybrane przez nauczyciela 

(ze względu na potrzeby i 

możliwości uczniów) 

ćwiczenia z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń ze 

wskazanych działów; 

powtórzeniowe karty pracy; 

Projekt /plakaty/zadania. 

 

Projekt/plakat/zadanie 

– wykonany 

samodzielnie i 

przesłany 

nauczycielowi. 

Zadania – wykonane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

instrukcjami i 

prezentacjami 

nauczyciela – 

Sprawdzenie 

wykonania 

ćwiczeń. na 

lekcjach 

 nauczycielowi 

na maila lub w 

aplikacji Teams. 

Samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowyc

h kart pracy 



omówione na 

konsultacjach/lekcjach 

online/Librus/MS 

Teams 

 

podsumowujący

ch dział. 

 

 

Historia Realizacja tematów: 

1. Styl romański i gotycki 
2. Początki Polski. 
3. Panowanie Bolesława Chrobrego. 
4. W najdawniejszej Polsce. 
5. Panowanie Bolesława Krzywoustego. 
6. 6.Powtórzenie wiadomości z działu VI 
7. 7.Rozbicie dzielnicowe. 
8. 8.Polska w XIII w. 

 

Zapoznanie się z tekstem w 

podręczniku i zapisanie 

tematu w zeszycie. 

Wypełnienie kart pracy, 

tekstu źródłowego ,  

umieszczonych na stronie 

internetowej szkoły 

/aplikacji Teams. 

Praca podczas lekcji on-line. 

Wykonania pracy 

dodatkowej dotyczącej 

omawianych wydarzeń 

historycznych np. Referat, 

praca plastyczna 

Praca z podręcznikiem 

oraz podczas lekcji on-

line. Zadaniem 

uczniów jest 

wypełnienie kart 

pracy, wykonywanie 

notatek  

Sprawdzenie 

prac uczniów 

wysłanych na 

emaila i w 

aplikacji Teams 

(skany, zdjęcia). 

Zadawanie pytań 

podczas lekcji 

oline. Prace 

dodatkowe. 

Matematyk

a 

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. 

Procenty a ułamki. 

Pole prostokąta i kwadratu. 

Jednostki pola. 

Wybrane przez nauczyciela 

zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń, dodatkowe 

materiały umieszczone na 

stronie szkoły lub w aplikacji 

Teams, zeszyt online. 

 

Część zadań 

wykonujemy wspólnie 

z uczniami podczas 

lekcji online, reszta 

jest wykonywana przez 

uczniów samodzielnie 

według terminarz w 

librusie. 

 

Sprawdzanie 

wskazanych 

przez 

nauczyciela prac 

przesłanych na 

emaila lub w 

aplikacji Teams , 

raporty zeszytu 

online. 

 

Biologia/ Różnorodnoś

ć protistów, 

Grzyby  i 

porosty, 

Tkanki 

roślinne.                                                                         

Zadania 

wg 

instrukcji 

wysyłanyc

h przez 

nauczyciel

a, prace 

Zadania, 

prace/projekt

y-wysyłane 

nauczycielow

i mailem. 

Samodzielna 

praca w 

ćwiczeniach - 

Zdjęcia/skan

y wysyłane 

drogą 

mailową. 

 

   



plastyczne, 

projekty. 

trudniejsze 

zadania do 

omówienia 

podczas 

konsultacji 

online/poprze

z 

Libusa/maila 
 

geografia Pogoda a 

klimat 

W wilgotnym 

lesie 

równikowym i 

lesie strefy 

umiarkowanej  

Wybrane 

zadania z 

podręcznika 

oraz 

ćwiczenia w 

zeszycie 

ćwiczeń. 

(linki do 

stron, praca 

wg 

instrukcji 

nauczyciela)  

Samodzielne 

notatki, 

wykonanie 

ćwiczeń z 

pomocą 

nauczyciela 

poprzez 

Librusa lub 

lekcji on-

line  

Przesłanie 

zdjęć lub 

skanów 

na maila 

 

 

   

Plastyka 1.Plama barwna- wiosenna łąka pełna kwiatów. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Plama barwna-MURAL. 

 

 

 

1.Wykonujemy 

ĆWICZENIA 

z e-podręcznika -link do 

strony: 

https://epodreczniki.pl/a/pla

ma-barwna---wiosenna-laka-

pelna-kwiatow/DjjZLRA73 

od 1 do 7 a polecenia są 

tylko dla chętnych. 

Szczegółowe informacje 

zostały przesłane Librusem 

w wiadomości. 

 

2. MURAL-praca plastyczna 

do wykonania do 7 kwietnia 

2020r. 

Notatki, samodzielne 

wykonanie ćwiczeń w 

aplikacji lub z pomocą 

nauczyciela po 

konsultacji za pomocą 

Librusa 

 

 

 

 

 

 

 

2.praca plastyczna na 

kartce A4 

 

 

Wybrani 

uczniowie 

przesyłają 

sprawozdania i 

zdjęcia na maila. 

Po powrocie do 

szkoły 

przejrzenie i 

ocenienie 

WSZYSTKICH 

prac uczniów. 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/plama-barwna---wiosenna-laka-pelna-kwiatow/DjjZLRA73
https://epodreczniki.pl/a/plama-barwna---wiosenna-laka-pelna-kwiatow/DjjZLRA73
https://epodreczniki.pl/a/plama-barwna---wiosenna-laka-pelna-kwiatow/DjjZLRA73


 

 

 

 

 

 

 

3. Kompozycje wielkanocne-robimy zajączki, baranki i 

pisanki. 

 

 

 

 Praca MURAL- praca 

wykonana wg własnego 

pomysłu na kartce A4-

technika dowolna. 

Szczegółowe informacje 

zostały przesłane Librusem 

w wiadomości. 

 

3. Kompozycje wielkanocne-

robimy zajączki, baranki i 

pisanki. 

 Szczegóły w wiadomości 

wysłanej Librusem. 

 

 

 

 

 

 

 

3. prace przestrzenne 

wykonane dowolną 

techniką 

 

technika Manewry na drodze. 

Kto ma pierwszeństwo przejazdu. 

Wybrane przez nauczyciela i 

dostosowane do możliwości 

i potrzeb uczniów zadania z 

podręcznika 

Praca z podręcznikiem, 

zadania wykonane 

samodzielnie 

Sprawdzenie i 

omówienie 

zadań po 

powrocie do 

szkoły 

Informatyk

a 

Lekcje w sieci Zadania do wykonania 

według instrukcji i 

materiałów pomocniczych 

przesłanych przez 

nauczyciela 

Wykonanie zadań w 

aplikacjach 

Przesłanie do 

nauczyciela 

 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku 

trudności i pytań 

 

muzyka Instrumenty dęte Notatka (co to jest 

instrument dęty i podział na 

3 podgrupy) Nauka piosenki 

,,Orkiestry dęte” z repertuaru 

H. Kunickiej ( 1 zwrotka i 

refren)    
  
   

Napisać po 3 

instrumenty w każdej 

podgrupie: 1-

drewniane 2-blaszane 

3-klawiszowe 

Zapisać w 

zeszycie do nut.   

Piosenka do 

zaśpiewania po 

powrocie do 

szkoły   

 

 

Wf  Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna.  Zadania do wykonania 
według instrukcji i 
materiałów pomocniczych, 

Przesłanie notatki w 
formie schematu lub 
krótkich 

Sprawdzenie 
prac uczniów 
(testu, quizu) 



Poznajemy sposoby oceny poziomu sprawności 
fizycznej za pomocą wybranych testów. Interpretacja 
wyników.  
Indywidualny dobór ćwiczeń kształtujących, rozwijanie 
wybranych cech motorycznych. Samodzielny dobór 
ćwiczeń zwiększających specjalistyczne umiejętności 
ruchowe i rozwijających ogólną sprawność fizyczną.  
Ocena rozwoju fizycznego – pomiary wysokości i masy 
ciała, wyliczanie BMI. 
Aktywność fizyczna  
Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz kształtujące 
określone zdolności motoryczne.  
Właściwe przygotowanie organizmu do wysiłku- 
samodzielny dobór ćwiczeń kształtujących.  
Ćwiczenia relaksacyjne, gimnastyka poranna i 
śródlekcyjna. 
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna- ćwiczenia 
wzmacniające mięśnie posturalne. Kształtowanie 
nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała. 
Odpoczynek po wysiłku. Podstawowe ćwiczenia 
relaksacyjne. 
Relaks, rytm i muzyka – techniki relaksacyjne z 
muzyką  
Zasady zdrowego korzystania z technologii 
komputerowej.  
Predyspozycje do określonych form aktywności, 
właściwy dobór obciążeń i intensywności ćwiczeń.  
Domowa siłownia – dobór odpowiednich, 
bezpiecznych ćwiczeń z wykorzystaniem własnego 
ciężaru ciała oraz dostępnych przyborów.  
Edukacja zdrowotna  
Cechy prawidłowej postawy ciała i sposoby jej oceny. 
Wady postawy- przyczyny, sposoby zapobiegania i 
korekcji. 
Troska i dbałość o higienę i wygląd zewnętrzny. Złe 
nawyki i ich następstwa. Zdrowy styl życia, rytm dnia, 

instruktarzowych linków 
przesłanych przez 
nauczyciela. 

zdań,ilustracje,zadan
ia wykonane 
samodzielnie 
zgodnie z instrukcją 
nauczyciela.  
 

wysłanych na 
librusa, maila. 
 



wypoczynek czynny i bierny. Pozytywne mierniki 
zdrowia 

Odżywianie osób, które uprawiają sport. 
Szkodliwość stosowania suplementów diety oraz 
napojów energetycznych.  
Waga ciała a prawidłowe odżywianie i styl życia. 
Choroby układu pokarmowego, zaburzenia 
odżywiania, anoreksja, bulimia 

Uzależnienia. Szkodliwy wpływ używek, sterydów, 
alkoholu, nikotyny i narkotyków na organizm.  
Kompetencje społeczne  
Samoocena własnych umiejętności. Wykonanie 
ćwiczeń z pełnym zaangażowaniem i na miarę swoich 
maksymalnych możliwości. 
Stres i jego skutki. „Zajadanie problemów”.  
Odpowiedzialność za swoje zdrowie. Troska i dbałość 
o własne ciało – kształtowanie i kontrolowanie swojej 
sprawności fizycznej 
 

wdż     

Godz. 

wychow. 

    

Religia/ 

etyka 

Nauczanie Jezusa – przypowieści 

Wielki Post. Uroczystości Wielkiego Tygodnia 

 

Teksty z podręcznika, filmy 

tematyczne, zadania 

edukacyjne, prezentacje – 

materiały przekazywane w 

wiadomościach na Librusie 

 

Praca samodzielna 

ucznia – czytanie 

tekstu, obejrzenie 

filmu, prezentacji), 

wykonanie poleceń 

według wskazówek 

nauczyciela 

 

Sprawdzenie 

zeszytów w 

szkole (zapisy 

tematów lekcji). 

W przypadku 

pracy na ocenę - 

przesłanie jej do 

nauczyciela 

przez 

wiadomość na 

Librusie lub 

pocztą 

elektroniczną 
 

 



V
D 

Przedmiot

y 

Zakres treści (ogólnie z rozkładu materiału) Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy 

i umiejętności 

  

J. polski  

Tematy związane z omawianą lekturą: ”Opowieści z 

Narnii” wg rozkładu materiału lub w zmodyfikowanej 

wersji  
  

Przysłóek,przyimek,spójnik  
  

Kartka z kalendarza: Wielkanoc 

Wybrane przez nauczyciela 

i dostosowane do 

możliwości oraz potrzeb 

uczniów, karty pracy do 

omawianych tekstów lub 

materiału 

gramatycznego,ćwiczenia z 

podręcznika 

Notatki w formie 

schematu lub 

krótkich 

zdań,ilustracje,zadan

ia wykonane 

samodzielnie 

zgodnie z instukcją 

nauczyciela,prezenta

cje i udostępnianie 

materiałów podczas 

lekcji online 

Po powrocie do szkoły 

przejrzenie i ocenienie 

zawartości notatek 

wykonanych w 

zeszycie,przesyłanie 

prac na pocztę 

elektroniczną,sprawdza

nie wykonanych 

ćwiczeń na lekcji 

online,przesyłanie 

zdjęć prac 

Kontakt z 

nauczycielem poprzez 

dziennik elektroniczny 

Librus,aplikację MC 

Teams lub pocztę 

służbową 

 

J. 

angielski 

Unit 6 – Zawody – wprowadzenie słownictwa. Poprosiła mnie o 

opiekę nad dzieckiem - czasowniki regularne w zdaniach 

twierdzących czasu Past Simple. City Creatures - Dostawca pizzy; 

czasowniki nieregularne w zdaniach twierdzących w czasie Past 

Simple. Prośba o pozwolenie, udzielanie zgody i odmowa – 

wyrażenia. Obowiązki w domu - odbiór tekstu czytanego. Dzień poza 

domem - odbiór tekstów słuchanych i wypowiedź pisemna. 

Powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego z rozdziału 6. 

Polska wiosną - elementy kultury. 
Unit 7 - Środki transportu - wprowadzenie słownictwa. Elena nie 
spała dobrze - przeczenia w czasie Past Simple; Podróżowanie i 

turystyka - wyposażenie turystyczne. City Creatures - Rzymskie 

wakacje; pytania i krótkie odpowiedzi w czasie Past Simple; 
czasowniki związane z podróżowaniem. Kupowanie biletu na pociąg –  

zakupy i usługi - ceny biletów, sprzedawanie i kupowanie, środki 

płatnicze. Antarktyczna przygoda - odbiór tekstu czytanego. 
Pocztówka z wakacji - odbiór tekstów słuchanych i wypowiedź 

pisemna. Powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego z 
rozdziału 7. Transport publiczny w Londynie - elementy kultury. 

Wybrane przez nauczyciela 

(ze względu na potrzeby i 

możliwości uczniów) 

ćwiczenia z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń ze 

wskazanych działów; 

powtórzeniowe karty pracy; 

Projekt /plakaty/zadania. 

 

Projekt/plakat/zadan

ie – wykonany 

samodzielnie i 

przesłany 

nauczycielowi. 

Zadania – wykonane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

instrukcjami i 

prezentacjami 

nauczyciela – 

omówione na 

konsultacjach/lekcja

ch online/Librus/MS 

Teams 

 

Sprawdzenie 

wykonania ćwiczeń. na 

lekcjach online/ 

przesłanie 

projektu/plakatu 

nauczycielowi na 

maila/MS Teams. 

Samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowych kart 

pracy 

podsumowujących 

dział. 

 

 



Historia  

Realizacja tematów: 

 

1.Początki Polski. 

2.Panowanie Bolesława Chrobrego. 

3.Ćwiczenia powtórzeniowe- teksty źródłowe. 

4.W najdawniejszej Polsce. 

5.Panowanie Bolesława Krzywoustego. 

6.Powtórzenie wiadomości z działu VI. 

7.Rozbicie dzielnicowe. 

8.Polska w XIII w. 

9. Dążenie do jedności państwa. 

 

 

Zapoznanie się z tekstem w 

podręczniku i zapisanie 

tematu w zeszycie. 

Wypełnienie kart pracy 

umieszczonych na stronie 

internetowej szkoły 

/aplikacji Teams. 

Praca podczas lekcji on-

line.  

Możliwość wykonania 

pracy dodatkowej 

dotyczącej omawianych 

wydarzeń historycznych. 

 

 

Praca z 

podręcznikiem oraz 

podczas lekcji on-

line. Zadaniem 

uczniów jest 

wypełnienie kart 

pracy, tekstów 

źródłowych lub 

przygotowanie pracy 

multimedialnej. 

 

 

 

 

Sprawdzenie prac 

uczniów wysłanych na 

emaila i w aplikacji 

Teams (skany, 

zdjęcia). Korygowanie 

błędów przez 

nauczyciela. 

 

 

 

 

Matematy

ka 

Szacowanie działań na ułamkach dziesiętnych, działania 

na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, procenty a ułamki 

Zadania z podręcznika i 

ćwiczeń.  Dodatkowe 

materiały umieszczane 

przez nauczyciela na 

stronie szkoły lub w 

aplikacji MS Teams, 

zeszyt.online 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z uczniami 

podczas lekcji 

online, reszta jest 

wykonywana przez 

uczniów 

samodzielnie 

według terminarz w 

librusie, zadania dla 

chętnych 

Uczniowie wykonują 

zdjęcia lub skany 

zadań i wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową lub 

podczas lekcji online 

nauczyciel prosi 

konkretnego ucznia o 

przeczytanie pracy 

domowej.  

Raporty z pracy z 

zeszytem online. 

W przypadku trudności 

zawsze jest możliwy 

dodatkowy kontakt z 

nauczycielem. 

 

Biologia/ Różnorodno

ść protistów, 

Grzyby  i 

porosty, 

Zadania 

wg 

instrukcji 

wysyłanyc

h przez 

Zadania, 

prace/projekt

y-wysyłane 

nauczycielo

wi mailem. 

Zdjęcia/ska

ny 

wysyłane 

drogą 

mailową. 

   



Tkanki 

roślinne.                                                                         

nauczyciel

a, prace 

plastyczne

, projekty. 

Samodzielna 

praca w 

ćwiczeniach 

- trudniejsze 

zadania do 

omówienia 

podczas 

konsultacji 

online/poprz

ez 

Libusa/maila 

 

 

geografia Strefy 

klimatyczne i 

krajobrazowe 

W wilgotnym 

lesie 

równikowym 

i lesie strefy 

umiarkowanej

.  

Wybrane 

zadania z 

podręcznika 

oraz 

ćwiczenia 

w zeszycie 

ćwiczeń. 

(linki do 

stron, praca 

wg 

instrukcji 

nauczyciela

)  

Samodzieln

e notatki, 

wykonanie 

ćwiczeń z 

pomocą 

nauczyciela 

poprzez 

Librusa lub 

lekcji on-

line  

Przesłani

e zdjęć 

lub 

skanów 

na maila 

 

 

   

Plastyka 1.Plama barwna- wiosenna łąka pełna kwiatów. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Wykonujemy 

ĆWICZENIA 

z e-podręcznika -link do 

strony: 

https://epodreczniki.pl/a/pla

ma-barwna---wiosenna-

laka-pelna-

kwiatow/DjjZLRA73 od 1 

do 7 a polecenia są tylko 

dla chętnych. 

Szczegółowe informacje 

zostały przesłane Librusem 

w wiadomości. 

Notatki, 

samodzielne 

wykonanie ćwiczeń 

w aplikacji lub z 

pomocą nauczyciela 

po konsultacji za 

pomocą Librusa 

 

 

 

 

 

 

Wybrani uczniowie 

przesyłają 

sprawozdania i zdjęcia 

na maila. 

Po powrocie do szkoły 

przejrzenie i ocenienie 

WSZYSTKICH prac 

uczniów. 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/plama-barwna---wiosenna-laka-pelna-kwiatow/DjjZLRA73
https://epodreczniki.pl/a/plama-barwna---wiosenna-laka-pelna-kwiatow/DjjZLRA73
https://epodreczniki.pl/a/plama-barwna---wiosenna-laka-pelna-kwiatow/DjjZLRA73
https://epodreczniki.pl/a/plama-barwna---wiosenna-laka-pelna-kwiatow/DjjZLRA73


2. Plama barwna-MURAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kompozycje wielkanocne-robimy zajączki, baranki i 

pisanki. 

 

 

 

2. MURAL-praca 

plastyczna do wykonania 

do 7 kwietnia 2020r. 

 Praca MURAL- praca 

wykonana wg własnego 

pomysłu na kartce A4-

technika dowolna. 

Szczegółowe informacje 

zostały przesłane Librusem 

w wiadomości. 

 

3. Kompozycje 

wielkanocne-robimy 

zajączki, baranki i pisanki. 

 Szczegóły w wiadomości 

wysłanej Librusem 

 

2.praca plastyczna 

na kartce A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. prace 

przestrzenne 

wykonane dowolną 

techniką 

 

technika Manewry na drodze. 

Kto ma pierwszeństwo przejazdu. 

Wybrane przez nauczyciela 

i dostosowane do 

możliwości i potrzeb 

uczniów zadania z 

podręcznika 

Praca z 

podręcznikiem, 

zadania wykonane 

samodzielnie 

Sprawdzenie i 

omówienie zadań po 

powrocie do szkoły 

Informaty

ka 

Grupa “Dziewczynki” Programowanie w aplikacji Scratch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa “Chłopcy” 

 Lekcje w sieci 

Multimedialny komiks, 

Wirujące wiatraki,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania do wykonania 

według instrukcji i 

materiałów pomocniczych 

przesłanych przez 

nauczyciela 

Uczniowie pracują 

w aplikacji 

samodzielnie 

według terminarza 

w Librusie. 

Materiały do 

realizacji do 

pobrania z aplikacji 

Teams 

 

Wykonanie zadań w 

aplikacjach 

 

 

 

Nauczyciel ma 

możliwość zajrzenia 

do pracy uczniów po 

udostępnieniu 

projektów. 

 

 

 

 

 

Kontakt z 

nauczycielem w razie 

trudności i pytań. 

Wysłanie pracy do 

nauczyciela 



muzyka Instrumenty dęte Notatka (co to jest 

instrument dęty i podział na 

3 podgrupy) Nauka 

piosenki ,,Orkiestry dęte” z 

repertuaru H. Kunickiej ( 1 

zwrotka i refren)    
  
   

Napisać po 3 

instrumenty w 

każdej podgrupie: 1-

drewniane 2-

blaszane 3-

klawiszowe 

Zapisać w zeszycie do 

nut.    

Piosenka do 

zaśpiewania po 

powrocie do szkoły    

Wf  Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna  
Poznajemy sposoby oceny poziomu sprawności 
fizycznej za pomocą wybranych testów. Interpretacja 
wyników.  
Indywidualny dobór ćwiczeń kształtujących i 
rozwijających wybrane cechy motoryczne. 
Samodzielny dobór ćwiczeń zwiększających 
specjalistyczne umiejętności ruchowe i rozwijających 
ogólną sprawność fizyczną.  
Ocena rozwoju fizycznego – pomiary wysokości i 
masy ciała, wyliczanie BMI..  
Aktywność fizyczna  
Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz 
kształtujące określone zdolności motoryczne.  
Różnorodne formy muzyczno-ruchowe do wyboru 
przez uczniów, np. aerobik, zumba, high/low impact 
aerobic.  
Właściwe przygotowanie organizmu do wysiłku- 
samodzielny dobór ćwiczeń kształtujących.  
Ćwiczenia relaksacyjne, gimnastyka poranna i 
śródlekcyjna. 
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna- ćwiczenia 
wzmacniające mięśnie posturalne. Kształtowanie 
nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała. 
Odpoczynek po wysiłku. Podstawowe ćwiczenia 
relaksacyjne. 
Relaks, rytm i muzyka – techniki relaksacyjne z 
muzyką  

   



Zasady zdrowego korzystania z technologii 
komputerowej.  
Predyspozycje do określonych form aktywności, 
właściwy dobór obciążeń i intensywności ćwiczeń.  
Domowa siłownia – dobór odpowiednich, 
bezpiecznych ćwiczeń z wykorzystaniem wlasnego 
ciaru oraz dostępnych przyborów.  
Edukacja zdrowotna  
Cechy prawidłowej postawy ciała i sposoby jej 
oceny. Wady postawy- przyczyny, sposoby 
zapobiegania i korekcji. 
Troska i dbałość o higienę i wygląd zewnętrzny. Złe 
nawyki i ich następstwa. Zdrowy styl życia, rytm 
dnia, wypoczynek czynny i bierny. Pozytywne 
mierniki zdrowia 

Odżywianie osób, które uprawiają sport. 
Szkodliwość stosowania suplementów diety oraz 
napojów energetycznych.  
Waga ciała a prawidłowe odżywianie i styl życia. 
Choroby układu pokarmowego, zaburzenia 
odżywiania, anoreksja, bulimia 

Uzależnienia. Szkodliwy wpływ używek, sterydów, 
alkoholu, nikotyny i narkotyków na organizm.  
Kompetencje społeczne  
Samoocena własnych umiejętności. Wykonanie 
ćwiczeń z pełnym zaangażowaniem i na miarę 
swoich maksymalnych możliwości. 
Stres i jego skutki. „Zajadanie problemów”.  
Odpowiedzialność za swoje zdrowie. Troska i 
dbałość o własne ciało – kształtowanie i 
kontrolowanie swojej sprawności fizycznej 
 

wdż     

Godz. 

wychow. 

    



Religia/ 

etyka 

Nauczanie Jezusa – przypowieści 

Wielki Post. Uroczystości Wielkiego Tygodnia 

 

Teksty z podręcznika, filmy 

tematyczne, zadania 

edukacyjne, prezentacje – 

materiały przekazywane w 

wiadomościach na Librusie 

 

Praca samodzielna 

ucznia – czytanie 

tekstu, obejrzenie 

filmu, prezentacji), 

wykonanie poleceń 

według wskazówek 

nauczyciela 

 

Sprawdzenie zeszytów 

w szkole (zapisy 

tematów lekcji). 

W przypadku pracy na 

ocenę - przesłanie jej 

do nauczyciela przez 

wiadomość na Librusie 

lub pocztą 

elektroniczną 

 

V
E 

Przedmioty Zakres treści (ogólnie z rozkładu materiału) Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób 

monitorowania 

lub weryfikacji 

wiedzy i 

umiejętności 

 

 

J. polski Omawianie lektury “Przygody Odyseusza”- motyw 

wędrówki, metaforyczne znaczenie wędrówki, cechy 

bohatera, świat przedstawiony. W świecie legend- 

rozpoznawanie cech gatunku w wybranych utworach. 

Nieodmienne części mowy- przysłówek i spójnik. 

 Zadania do wykonania 

przesłane przez nauczyciela, 

zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń. 

Notatki, karty pracy, 

ćwiczenia, zadania 

obowiązkowe i dla 

chętnych 

Omawianie 

zagadnień i 

sprawdzanie 

wykonania zadań 

na lekcjach 

online, 

sprawdzanie  

zdjęć prac 

nadesłanych na 

elektroniczną 

pocztę służbową 

J. angielski Unit 6 – Zawody – wprowadzenie słownictwa. Poprosiła mnie o 

opiekę nad dzieckiem - czasowniki regularne w zdaniach 

twierdzących czasu Past Simple. City Creatures - Dostawca pizzy; 

czasowniki nieregularne w zdaniach twierdzących w czasie Past 

Simple. Prośba o pozwolenie, udzielanie zgody i odmowa – 

wyrażenia. Obowiązki w domu - odbiór tekstu czytanego. Dzień poza 

domem - odbiór tekstów słuchanych i wypowiedź pisemna. 

Powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego z rozdziału 6. 

Polska wiosną - elementy kultury. 
Unit 7 (częściowo) - Środki transportu - wprowadzenie słownictwa. 

Elena nie spała dobrze - przeczenia w czasie Past Simple; 

Podróżowanie i turystyka - wyposażenie turystyczne. City Creatures - 

Rzymskie wakacje; pytania i krótkie odpowiedzi w czasie Past 

Wybrane przez nauczyciela 

(ze względu na potrzeby i 

możliwości uczniów) 

ćwiczenia z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń ze 

wskazanych działów; 

powtórzeniowe karty pracy; 

Projekt /plakaty/zadania.  

 

Projekt/plakat/zadani

e – wykonany 

samodzielnie i 

przesłany 

nauczycielowi. 

Zadania – wykonane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

instrukcjami i 

prezentacjami 

nauczyciela – 

Sprawdzenie 

wykonania 

ćwiczeń. na 

lekcjach online/ 

przesłanie 

projektu/plakatu 

nauczycielowi na 

maila/MS Teams. 

Samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowych 



Simple; czasowniki związane z podróżowaniem. Kupowanie biletu na 

pociąg –  zakupy i usługi - ceny biletów, sprzedawanie i kupowanie, 

środki płatnicze. Antarktyczna przygoda - odbiór tekstu czytanego. 

Pocztówka z wakacji - odbiór tekstów słuchanych i wypowiedź 

pisemna. Powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego z 

rozdziału 7. Transport publiczny w Londynie - elementy kultury. 

omówione na 

konsultacjach/lekcjac

h online/Librus/MS 

Teams 

 

kart pracy 

podsumowującyc

h dział. 

 

Historia  

Realizacja tematów: 

 

1.Początki Polski. 

2.Panowanie Bolesława Chrobrego. 

3.Ćwiczenia powtórzeniowe- teksty źródłowe. 

4.W najdawniejszej Polsce. 

5.Panowanie Bolesława Krzywoustego. 

6.Powtórzenie wiadomości z działu VI. 

7.Rozbicie dzielnicowe. 

8.Polska w XIII w. 

Zapoznanie się z tekstem w 

podręczniku i zapisanie tematu 

w zeszycie. Wypełnienie kart 

pracy umieszczonych na 

stronie internetowej szkoły 

/aplikacji Teams. 

Praca podczas lekcji on-line.  

Możliwość wykonania pracy 

dodatkowej dotyczącej 

omawianych wydarzeń 

historycznych. 

Praca z 

podręcznikiem oraz 

podczas lekcji on-

line. Zadaniem 

uczniów jest 

wypełnienie kart 

pracy, tekstów 

źródłowych lub 

przygotowanie pracy 

multimedialnej. 

 

 

 

Sprawdzenie prac 

uczniów 

wysłanych na 

emaila i w 

aplikacji Teams 

(skany, zdjęcia). 

Korygowanie 

błędów przez 

nauczyciela. 

 

 

 

 

Matematyk

a 

Działania na ułamkach zwykłych i dziesietnych. 

Procenty a ułamki. 

Pole prostokąta i kwadratu. 

Jednostki pola. 

 

Wybrane przez nauczyciela 

zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń, dodatkowe 

materiały umieszczone na 

stronie szkoły lub w aplikacji 

Teams, zeszyt online. 

 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z uczniami 

podczas lekcji online, 

reszta jest 

wykonywana przez 

uczniów 

samodzielnie według 

terminarz w librusie. 

 

Sprawdzanie 

wskazanych przez 

nauczyciela prac 

przesłanych na 

emaila lub w 

aplikacji Teams , 

raporty zeszytu 

online. 

 

Biologia/ Różnorodność protistów, Grzyby  i porosty, Tkanki 

roślinne.                                                                         

Zadania wg instrukcji 

wysyłanych przez nauczyciela, 

prace plastyczne, projekty. 

Zadania, 

prace/projekty-

wysyłane 

nauczycielowi 

mailem. Samodzielna 

praca w ćwiczeniach - 

trudniejsze zadania 

do omówienia 

podczas konsultacji 

Zdjęcia/skany 

wysyłane drogą 

mailową. 

 



online/poprzez 

Libusa/maila 

geografia Strefy 

klimatyczne i 

krajobrazowe 

W wilgotnym 

lesie 

równikowym 

i lesie strefy 

umiarkowanej

.  

Wybrane 

zadania z 

podręcznika 

oraz 

ćwiczenia 

w zeszycie 

ćwiczeń. 

(linki do 

stron, praca 

wg 

instrukcji 

nauczyciela

)  

Samodzieln

e notatki, 

wykonanie 

ćwiczeń z 

pomocą 

nauczyciela 

poprzez 

Librusa lub 

lekcji on-

line  

Przesłani

e zdjęć 

lub 

skanów 

na maila 

 

 

   

Plastyka 1.Plama barwna- wiosenna łąka pełna kwiatów. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Plama barwna-MURAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Wykonujemy ĆWICZENIA 

z e-podręcznika -link do 

strony: 

https://epodreczniki.pl/a/plama

-barwna---wiosenna-laka-

pelna-kwiatow/DjjZLRA73 od 

1 do 7 a polecenia są tylko dla 

chętnych. 

Szczegółowe informacje 

zostały przesłane Librusem w 

wiadomości. 

 

2. MURAL-praca plastyczna 

do wykonania do 7 kwietnia 

2020r. 

 Praca MURAL- praca 

wykonana wg własnego 

pomysłu na kartce A4-

technika dowolna. 

Szczegółowe informacje 

zostały przesłane Librusem w 

wiadomości. 

Notatki, samodzielne 

wykonanie ćwiczeń w 

aplikacji lub z 

pomocą nauczyciela 

po konsultacji za 

pomocą Librusa 

 

 

 

 

 

 

 

2.praca plastyczna na 

kartce A4 

 

 

 

 

 

 

 

Wybrani 

uczniowie 

przesyłają 

sprawozdania i 

zdjęcia na maila. 

Po powrocie do 

szkoły przejrzenie 

i ocenienie 

WSZYSTKICH 

prac uczniów. 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/plama-barwna---wiosenna-laka-pelna-kwiatow/DjjZLRA73
https://epodreczniki.pl/a/plama-barwna---wiosenna-laka-pelna-kwiatow/DjjZLRA73
https://epodreczniki.pl/a/plama-barwna---wiosenna-laka-pelna-kwiatow/DjjZLRA73


 

 

3. Kompozycje wielkanocne-robimy zajączki, baranki i 

pisanki. 

 

 

 

 

 

 

3. Kompozycje wielkanocne-

robimy zajączki, baranki i 

pisanki. 

 Szczegóły w wiadomości 

wysłanej Librusem. 

 

 

 

3. prace przestrzenne 

wykonane dowolną 

techniką 

 

technika Manewry na drodze. 

Kto ma pierwszeństwo przejazdu. 

Wybrane przez nauczyciela i 

dostosowane do możliwości i 

potrzeb uczniów zadania z 

podręcznika 

Praca z 

podręcznikiem, 

zadania wykonane 

samodzielnie 

Sprawdzenie i 

omówienie zadań 

po powrocie do 

szkoły 

Informatyk

a 

Lekcje w sieci Zadania do wykonania według 

instrukcji i materiałów 

pomocniczych przesłanych 

przez nauczyciela 

Wykonanie zadań w 

aplikacjach 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku 

trudności 

Wysłanie pracy 

do nauczyciela 

 

muzyka Instrumenty dęte Notatka (co to jest instrument 

dęty i podział na 3 podgrupy) 

Nauka piosenki ,,Orkiestry 

dęte” z repertuaru H. 

Kunickiej ( 1 zwrotka i refren)    
  
   

Napisać po 3 

instrumenty w każdej 

podgrupie: 1-

drewniane 2-blaszane 

3-klawiszowe 

Zapisać w 

zeszycie do nut.    

Piosenka do 

zaśpiewania po 

powrocie do 

szkoły    

Wf  Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna  
Poznajemy sposoby oceny poziomu sprawności 
fizycznej za pomocą wybranych testów. Interpretacja 
wyników.  
Indywidualny dobór ćwiczeń kształtujących i 
rozwijających wybrane cechy motoryczne. 
Samodzielny dobór ćwiczeń zwiększających 
specjalistyczne umiejętności ruchowe i rozwijających 
ogólną sprawność fizyczną.  

   



Ocena rozwoju fizycznego – pomiary wysokości i 
masy ciała, wyliczanie BMI..  
Aktywność fizyczna  
Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz 
kształtujące określone zdolności motoryczne.  
Różnorodne formy muzyczno-ruchowe do wyboru 
przez uczniów, np. aerobik, zumba, high/low impact 
aerobic.  
Właściwe przygotowanie organizmu do wysiłku- 
samodzielny dobór ćwiczeń kształtujących.  
Ćwiczenia relaksacyjne, gimnastyka poranna i 
śródlekcyjna. 
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna- ćwiczenia 
wzmacniające mięśnie posturalne. Kształtowanie 
nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała. 
Odpoczynek po wysiłku. Podstawowe ćwiczenia 
relaksacyjne. 
Relaks, rytm i muzyka – techniki relaksacyjne z 
muzyką  
Zasady zdrowego korzystania z technologii 
komputerowej.  
Predyspozycje do określonych form aktywności, 
właściwy dobór obciążeń i intensywności ćwiczeń.  
Domowa siłownia – dobór odpowiednich, 
bezpiecznych ćwiczeń z wykorzystaniem wlasnego 
ciaru oraz dostępnych przyborów.  
Edukacja zdrowotna  
Cechy prawidłowej postawy ciała i sposoby jej 
oceny. Wady postawy- przyczyny, sposoby 
zapobiegania i korekcji. 
Troska i dbałość o higienę i wygląd zewnętrzny. Złe 
nawyki i ich następstwa. Zdrowy styl życia, rytm 
dnia, wypoczynek czynny i bierny. Pozytywne 
mierniki zdrowia 

Odżywianie osób, które uprawiają sport. 
Szkodliwość stosowania suplementów diety oraz 
napojów energetycznych.  



Waga ciała a prawidłowe odżywianie i styl życia. 
Choroby układu pokarmowego, zaburzenia 
odżywiania, anoreksja, bulimia 

Uzależnienia. Szkodliwy wpływ używek, sterydów, 
alkoholu, nikotyny i narkotyków na organizm.  
Kompetencje społeczne  
Samoocena własnych umiejętności. Wykonanie 
ćwiczeń z pełnym zaangażowaniem i na miarę 
swoich maksymalnych możliwości. 
Stres i jego skutki. „Zajadanie problemów”.  
Odpowiedzialność za swoje zdrowie. Troska i 
dbałość o własne ciało – kształtowanie i 
kontrolowanie swojej sprawności fizycznej 
 

wdż     

Godz. 

wychow. 

    

Religia/ 

etyka 

Nauczanie Jezusa – przypowieści 

Wielki Post. Uroczystości Wielkiego Tygodnia 

 

Teksty z podręcznika, filmy 

tematyczne, zadania 

edukacyjne, prezentacje – 

materiały przekazywane w 

wiadomościach na Librusie 

 

Praca samodzielna 

ucznia – czytanie 

tekstu, obejrzenie 

filmu, prezentacji), 

wykonanie poleceń 

według wskazówek 

nauczyciela 

 

Sprawdzenie 

zeszytów w 

szkole (zapisy 

tematów lekcji). 

W przypadku 

pracy na ocenę - 

przesłanie jej do 

nauczyciela przez 

wiadomość na 

Librusie lub 

pocztą 

elektroniczną 
 

 

 

 

 



V
F 

Przedmioty Zakres treści (ogólnie z rozkładu materiału) Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób 

monitorowania 

lub weryfikacji 

wiedzy i 

umiejętności 

 

 

J. polski Opis krajobrazu, nieodmienne części mowy- przysłówek, 

przyimek, spójnik, fragmenty “Pana Tadeusza” 

Zadania do wykonania 

przesłane przez nauczyciela, 

zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń. 

 

Notatki, karty pracy, 

ćwiczenia, zadania 

obowiązkowe i dla 

chętnych 

 

Omawianie 

zagadnień i 

sprawdzanie 

wykonania zadań 

na lekcjach 

online, 

sprawdzanie  

zdjęć prac 

nadesłanych na 

elektroniczną 

pocztę służbową 

 

J. angielski Unit 6 – Zawody – wprowadzenie słownictwa. Poprosiła mnie o 

opiekę nad dzieckiem - czasowniki regularne w zdaniach 

twierdzących czasu Past Simple. City Creatures - Dostawca pizzy; 

czasowniki nieregularne w zdaniach twierdzących w czasie Past 

Simple. Prośba o pozwolenie, udzielanie zgody i odmowa – 

wyrażenia. Obowiązki w domu - odbiór tekstu czytanego. Dzień poza 

domem - odbiór tekstów słuchanych i wypowiedź pisemna. 

Powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego z rozdziału 6. 

Polska wiosną - elementy kultury. 
Unit 7 - Środki transportu - wprowadzenie słownictwa. Elena nie 

spała dobrze - przeczenia w czasie Past Simple; Podróżowanie i 
turystyka - wyposażenie turystyczne. City Creatures - Rzymskie 

wakacje; pytania i krótkie odpowiedzi w czasie Past Simple; 

czasowniki związane z podróżowaniem. Kupowanie biletu na pociąg –  
zakupy i usługi - ceny biletów, sprzedawanie i kupowanie, środki 

płatnicze. Antarktyczna przygoda - odbiór tekstu czytanego. 
Pocztówka z wakacji - odbiór tekstów słuchanych i wypowiedź 

pisemna. Powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego z 

rozdziału 7. Transport publiczny w Londynie - elementy kultury. 

Wybrane przez nauczyciela 

(ze względu na potrzeby i 

możliwości uczniów) 

ćwiczenia z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń ze 

wskazanych działów; 

powtórzeniowe karty pracy; 

Projekt /plakaty/zadania. 

 

Projekt/plakat/zadani

e – wykonany 

samodzielnie i 

przesłany 

nauczycielowi. 

Zadania – wykonane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

instrukcjami i 

prezentacjami 

nauczyciela – 

omówione na 

konsultacjach/lekcjac

h online/Librus/MS 

Teams 

 

Instrukcje 

przekazywane 

przez Librus. 

Skany lub zdjęcia 

wybranych prac 

wysyłane 

nauczycielowi na 

email.  

Sprawdzenie 

wykonania 

ćwiczeń. na 

lekcjach online/ 

przesłanie 

projektu/plakatu 

nauczycielowi na 

maila/MS Teams. 

Samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowych 

kart pracy 



podsumowującyc

h dział. (do 

wyboru przez 

nauczyciela) 
Stały kontakt z 

rodzicami 

poprzez 

Librusa. 

Historia Realizacja tematów: 

1. Styl romański i gotycki 
2. Początki Polski. 
3. Panowanie Bolesława Chrobrego. 
4. W najdawniejszej Polsce. 
5. Panowanie Bolesława Krzywoustego 
6. Powtórzenie wiadomości z działu VI 
7. 0Rozbicie dzielnicowe. 
8. Polska w XIII w. 

 

 
 

Zapoznanie się z tekstem w 

podręczniku i zapisanie tematu 

w zeszycie. Wypełnienie kart 

pracy, tekstu źródłowego ,  

umieszczonych na stronie 

internetowej szkoły /aplikacji 

Teams. 

Praca podczas lekcji on-line. 

Wykonania pracy dodatkowej 

dotyczącej omawianych 

wydarzeń historycznych np. 

Referat, praca plastyczna 

Praca z 

podręcznikiem oraz 

podczas lekcji on-

line. Zadaniem 

uczniów jest 

wypełnienie kart 

pracy, wykonywanie 

notatek 

 

Sprawdzenie prac 

uczniów 

wysłanych na 

emaila i w 

aplikacji Teams 

(skany, zdjęcia). 

Zadawanie pytań 

podczas lekcji 

oline. Prace 

dodatkowe. 

 

Matematyk

a 

Zapisywanie i odczytywanie ułamków dziesiętnych, 

porównywanie ułamków dziesiętnych, Dodawanie i 

odejmowanie ułamków dziesiętnych, mnożenie i dzielenie 

ułamków dziesiętnych, działania łączne na ułamkach 

dziesiętnych. 

Wszystkie zadania z 

podręcznika i ćwiczeń 

(ćwiczenia dostępne na stronie 

szkoły lub w aplikacji teams). 

Dodatkowe materiały 

umieszczane przez 

nauczyciela na stronie szkoły i 

w aplikacji teams. 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z uczniami 

podczas lekcji online, 

reszta jest 

wykonywana przez 

uczniów samodzielnie 

według terminarza w 

librusie.. 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową 

lub w aplikacji 

Messenger. 

Podczas lekcji 

online nauczyciel 

prosi o pokazanie 

notatek lub pracy 

na kamerce. 

Biologia/ Różnorodność protistów, 

Grzyby  i porosty, Tkanki 

roślinne.                                                                         

Zadania wg instrukcji 

wysyłanych przez 

nauczyciela, prace 

plastyczne, projekty. 
 

 Zadania, 

prace/projekty-

wysyłane 

nauczycielowi 

Zdjęcia/skany 

wysyłane drogą 

mailową.  



mailem. Samodzielna 

praca w ćwiczeniach - 

trudniejsze zadania 

do omówienia 

podczas konsultacji 

online/poprzez 

Libusa/maila 

 

geografia Strefy 

klimatyczne i 

krajobrazowe 

W wilgotnym 

lesie 

równikowym 

i lesie strefy 

umiarkowanej

.  

Wybrane 

zadania z 

podręcznika 

oraz 

ćwiczenia 

w zeszycie 

ćwiczeń. 

(linki do 

stron, praca 

wg 

instrukcji 

nauczyciela

)  

Samodzieln

e notatki, 

wykonanie 

ćwiczeń z 

pomocą 

nauczyciela 

poprzez 

Librusa lub 

lekcji on-

line  

Przesłani

e zdjęć 

lub 

skanów 

na maila 

 

 

   

Plastyka 1.Plama barwna- wiosenna łąka pełna kwiatów. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Plama barwna-MURAL. 

 

 

1.Wykonujemy ĆWICZENIA 

z e-podręcznika -link do 

strony: 

https://epodreczniki.pl/a/plama

-barwna---wiosenna-laka-

pelna-kwiatow/DjjZLRA73 od 

1 do 7 a polecenia są tylko dla 

chętnych. 

Szczegółowe informacje 

zostały przesłane Librusem w 

wiadomości. 

 

2. MURAL-praca plastyczna 

do wykonania do 7 kwietnia 

2020r. 

Notatki, samodzielne 

wykonanie ćwiczeń w 

aplikacji lub z 

pomocą nauczyciela 

po konsultacji za 

pomocą Librusa 

 

 

 

 

 

 

 

2.praca plastyczna na 

kartce A4 

 

Wybrani 

uczniowie 

przesyłają 

sprawozdania i 

zdjęcia na maila. 

Po powrocie do 

szkoły przejrzenie 

i ocenienie 

WSZYSTKICH 

prac uczniów. 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/plama-barwna---wiosenna-laka-pelna-kwiatow/DjjZLRA73
https://epodreczniki.pl/a/plama-barwna---wiosenna-laka-pelna-kwiatow/DjjZLRA73
https://epodreczniki.pl/a/plama-barwna---wiosenna-laka-pelna-kwiatow/DjjZLRA73


 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kompozycje wielkanocne-robimy zajączki, baranki i 

pisanki. 

 

 

 Praca MURAL- praca 

wykonana wg własnego 

pomysłu na kartce A4-

technika dowolna. 

Szczegółowe informacje 

zostały przesłane Librusem w 

wiadomości. 

 

3. Kompozycje wielkanocne-

robimy zajączki, baranki i 

pisanki. 

 Szczegóły w wiadomości 

wysłanej Librusem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. prace przestrzenne 

wykonane dowolną 

techniką 

 

technika Manewry na drodze. 

Kto ma pierwszeństwo przejazdu. 

Wybrane przez nauczyciela i 

dostosowane do możliwości i 

potrzeb uczniów zadania z 

podręcznika 

Praca z 

podręcznikiem, 

zadania wykonane 

samodzielnie 

Sprawdzenie i 

omówienie zadań 

po powrocie do 

szkoły 

Informatyk

a 

Lekcje w sieci Zadania do wykonania według 

instrukcji i materiałów 

pomocniczych przesłanych 

przez nauczyciela 

Wykonanie zadań w 

aplikacjach 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku 

trudności 

Wysłanie pracy 

do nauczyciela 

 

muzyka Instrumenty dęte Notatka (co to jest instrument 

dęty i podział na 3 podgrupy) 

Nauka piosenki ,,Orkiestry 

dęte” z repertuaru H. 

Kunickiej ( 1 zwrotka i refren)    
  
   

Napisać po 3 

instrumenty w każdej 

podgrupie: 1-

drewniane 2-blaszane 

3-klawiszowe 

Zapisać w 

zeszycie do nut.    

Piosenka do 

zaśpiewania po 

powrocie do 

szkoły    

Wf  Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna  
Poznajemy sposoby oceny poziomu sprawności 
fizycznej za pomocą wybranych testów. Interpretacja 
wyników.  
Indywidualny dobór ćwiczeń kształtujących i 
rozwijających wybrane cechy motoryczne. 

   



Samodzielny dobór ćwiczeń zwiększających 
specjalistyczne umiejętności ruchowe i rozwijających 
ogólną sprawność fizyczną.  
Ocena rozwoju fizycznego – pomiary wysokości i 
masy ciała, wyliczanie BMI..  
Aktywność fizyczna  
Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz 
kształtujące określone zdolności motoryczne.  
Różnorodne formy muzyczno-ruchowe do wyboru 
przez uczniów, np. aerobik, zumba, high/low impact 
aerobic.  
Właściwe przygotowanie organizmu do wysiłku- 
samodzielny dobór ćwiczeń kształtujących.  
Ćwiczenia relaksacyjne, gimnastyka poranna i 
śródlekcyjna. 
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna- ćwiczenia 
wzmacniające mięśnie posturalne. Kształtowanie 
nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała. 
Odpoczynek po wysiłku. Podstawowe ćwiczenia 
relaksacyjne. 
Relaks, rytm i muzyka – techniki relaksacyjne z 
muzyką  
Zasady zdrowego korzystania z technologii 
komputerowej.  
Predyspozycje do określonych form aktywności, 
właściwy dobór obciążeń i intensywności ćwiczeń.  
Domowa siłownia – dobór odpowiednich, 
bezpiecznych ćwiczeń z wykorzystaniem wlasnego 
ciaru oraz dostępnych przyborów.  
Edukacja zdrowotna  
Cechy prawidłowej postawy ciała i sposoby jej 
oceny. Wady postawy- przyczyny, sposoby 
zapobiegania i korekcji. 
Troska i dbałość o higienę i wygląd zewnętrzny. Złe 
nawyki i ich następstwa. Zdrowy styl życia, rytm 
dnia, wypoczynek czynny i bierny. Pozytywne 
mierniki zdrowia 



Odżywianie osób, które uprawiają sport. 
Szkodliwość stosowania suplementów diety oraz 
napojów energetycznych.  
Waga ciała a prawidłowe odżywianie i styl życia. 
Choroby układu pokarmowego, zaburzenia 
odżywiania, anoreksja, bulimia 

Uzależnienia. Szkodliwy wpływ używek, sterydów, 
alkoholu, nikotyny i narkotyków na organizm.  
Kompetencje społeczne  
Samoocena własnych umiejętności. Wykonanie 
ćwiczeń z pełnym zaangażowaniem i na miarę 
swoich maksymalnych możliwości. 
Stres i jego skutki. „Zajadanie problemów”.  
Odpowiedzialność za swoje zdrowie. Troska i 
dbałość o własne ciało – kształtowanie i 
kontrolowanie swojej sprawności fizycznej 
 

wdż     

Godz. 

wychow. 

    

Religia/ 

etyka 

Nauczanie Jezusa – przypowieści 

Wielki Post. Uroczystości Wielkiego Tygodnia 

 

Teksty z podręcznika, filmy 

tematyczne, zadania 

edukacyjne, prezentacje – 

materiały przekazywane w 

wiadomościach na Librusie 

 

Praca samodzielna 

ucznia – czytanie 

tekstu, obejrzenie 

filmu, prezentacji), 

wykonanie poleceń 

według wskazówek 

nauczyciela 

 

Sprawdzenie 

zeszytów w 

szkole (zapisy 

tematów lekcji). 

W przypadku 

pracy na ocenę - 

przesłanie jej do 

nauczyciela przez 

wiadomość na 

Librusie lub 

pocztą 

elektroniczną 
 

 

            Klasy 6 



                                              

VIA 
Przedmioty Zakres treści (ogólnie z rozkładu 

materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób 

monitorowania lub 

weryfikacji wiedzy 

i umiejętności 

 
 

J. polski 1.Wybrane zgodnie z podstawą 

programową zagadnienia z działów: Jacy 

jesteśmy, Odkrywanie świata, Na 

skrzydłach fantazji 

2.Sztuka mówienia i pisania – 

wypowiedź o charakterze 

argumentacyjnym, opowiadanie twórcze 

3.Gramatyka – części zdania 

4.Ortografia – pisownia wyrazów wielką 

i małą literą; pisownia ą, ę, on, om, en, 

em; pisownia wyrazów obcych 

5.Interpunkcja – użycie dwukropka, 

znaki interpunkcyjne w dialogach. 

Dostosowane do potrzeb i 

możliwości uczniów – 

ćwiczenia z lektury, 

podręcznika i zeszytu 

ćwiczeń ze wskazanych 

działów podstawy 

programowej. 

 

Zadania, ćwiczenia 

wykonywane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

instrukcjami 

podanymi przez 

nauczyciela 

pisemnie przy 

pomocy Librusa , 

zdalne lekcje.gov, a 

także omówione 

podczas  

konsultacji przez 

platformę MS 

Teams. Zadania 

wykonane 

samodzielnie przez 

ucznia w domu i 

przesłane 

nauczycielowi przy 

pomocy poczty 

służbowej. 

 

Skany lub zdjęcia 

wysyłane 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową, 

MS Teams . 

Sprawdzanie 

wykonania ćwiczeń 

na lekcjach online, 

a także 

samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowych 

kart pracy 

ćwiczeniowych lub 

podsumowujących 

temat;  wykonanie 

zadań na MS 

Teams. Zadania 

będą sprawdzane 

na bieżąco, a 

wszelkie 

informacje o 

błędach przesłane 

przy pomocy 

dziennika 

elektronicznego 

Librus lub poczty 

służbowej.  

Przejrzenie i 

ocenienie 

zawartości notatek  

wykonanych w 



zeszytach i 

zeszytach ćwiczeń.  
Kontakt z 
nauczycielem w 
przypadku trudności 
poprzez dziennik 
elektroniczny Librus 
lub przy pomocy 
poczty służbowej. 

J. angielski Gr. Zaawansowana: 

Unit 6 – gotowanie i przygotowywanie 

posiłków - słownictwo. Odbiór tekstów 

czytanych i słuchanych. Samodzielne 

tworzenie tekstu. Czas Present Perfect, 

powtórzenie czasów Past 

Simple/Continous. 

Unit 7 (część działu) – Miejsca 

zamieszkania - słownictwo .Odbiór 

tekstów czytanych i słuchanych. 

Samodzielne tworzenie tekstu 

.Zastosowanie czasu Present Continous  

Do przyszłości. 

 

Gr. Średniozaawansowana: 

Unit 5 – Health matters – wprowadzenie 

słownictwa. She has to stay in bed – 

czasownik ‘have to’. Doctor Q – 

czasownik modalny ‘should’. Udzielanie 

rad dotyczących zdrowia i przyjmowanie 

ich. Czytanie i słuchanie ze 

zrozumieniem. Tworzenie wypowiedzi 

pisemnych z radami. 

Unit 6 – Cooking and eating – 

wprowadzenie słownictwa. We’ve 

brought desert! i Doctor Q - 

wprowadzenie czasu Present Perfect 

Simple. I’d prefer cheese! - wyrażanie 

preferencji i reagowanie na nie. Czytanie 

Wybrane zadania - 

podręcznik i zeszyt ćw., 

projekty. 

Samodzielne 

wykonywanie 

zadań i projektów 

zgodnie z 

zaleceniami 

nauczyciela. 

Instrukcje 

przekazywane 

przez Librus. 

Wybrane zadania i 

projekty przesyłane 

na maila do 

sprawdzenia. 



i słuchanie ze zrozumieniem. Tworzenie 

krótkich tekstów użytkowych - przepis 

kulinarny. 

Historia Realizacja tematów: 

 

1.Europa i Ameryka w XVII i XVIII w. 

2.Początek rewolucji francuskiej. 

3.Od monarchii konstytucyjnej do 

republiki. 

4.Powtórzenie wiadomości z działu IV. 

5.Czasy saskie. 

6.Ostatni król Polski. 

Zapoznanie się z tekstem 

w podręczniku i zapisanie 

tematu w zeszycie. 

Wypełnienie kart pracy 

umieszczonych na stronie 

internetowej szkoły 

/aplikacji Teams. 

Praca podczas lekcji on-

line.  

Możliwość wykonania 

pracy dodatkowej 

dotyczącej omawianych 

wydarzeń historycznych. 

Praca z 

podręcznikiem oraz 

podczas lekcji on-

line. Zadaniem 

uczniów jest 

wypełnienie kart 

pracy, tekstów 

źródłowych lub 

przygotowanie 

pracy 

multimedialnej. 

Sprawdzenie prac 

uczniów wysłanych 

na emaila i w 

aplikacji Teams 

(skany, zdjęcia). 

Korygowanie 

błędów przez 

nauczyciela. 

 

 

 

Matematyka Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń 

algebraicznych, obliczanie wartości 

liczbowych wyrażeń algebraicznych, 

upraszczanie wyrażeń algebraicznych. 

 

Wszystkie zadania z 

podręcznika i ćwiczeń. 

Dodatkowe materiały 

umieszczane przez 

nauczyciela na stronie 

szkoły i w aplikacji teams. 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z 

uczniami podczas 

lekcji online, reszta 

jest wykonywana 

przez uczniów 

samodzielnie 

według terminarza 

w Librusie. 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową 

lub w aplikacji 

Teams. Raporty z 

aplikacji 

zeszyt.online  

Biologia Ryby - kręgowce środowisk wodnych 

Przegląd i znaczenie ryb 

Wybrane ćwiczenia z 

podręcznika lub zeszytu 

ćwiczeń, karty pracy, 

prace dodatkowe (plakaty, 

prezentacje 

multimedialne), praca 

według instrukcji 

nauczyciela 

Notatki, 

samodzielne 

wykonanie ćwiczeń 

lub z pomocą 

nauczyciela po 

konsultacji za 

pomocą Librusa 

lub w czasie lekcji 

online 

Przesłanie zdjęć 

lub skanów na 

maila 



geografia Podsumowanie działu 3 

Dział 4-Gospodarka Europy- Rolnictwo 

Danii i Węgier 

Przemysł i usługi we Francji 

Wybrane zadania z 

podręcznika oraz 

ćwiczenia w zeszycie 

ćwiczeń. (linki do stron, 

praca wg instrukcji 

nauczyciela), prezentacje  

Samodzielne 

notatki, wykonanie 

ćwiczeń z pomocą 

nauczyciela 

poprzez Librusa 

lub lekcji on-line 

 

Przesłanie zdjęć 

lub skanów na 

maila 

 

Plastyka Sztuka użytkowa. Zadanie do wykonania 

według instrukcji 

nauczyciela 

Wykonanie pracy 

plastycznej 

Sprawdzenie w 

szkole 

technika Umeblowanie i wystrój mieszkania. 

Projekt: Dom moich marzeń. 

Wybrane zadania z 

podręcznika, praca według 

instrukcji nauczyciela 

Praca z 

podręcznikiem, 

samodzielne 

wykonanie zadań 

Sprawdzenie w 

szkole 

Informatyka  Terminy informatyczne 

Komputer w pracy 

Lekcja w sieci 

Zadania do wykonania 

według instrukcji i 

materiałów pomocniczych 

przesłanych przez 

nauczyciela 

Wykonanie zadań 

w aplikacjach 

 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku 

trudności 

Wysłanie pracy do 

nauczyciela 

 

muzyka Z wizytą w filharmonii Narodowej Notatka i obejrzenie filmu 

dokumentalnego na 

Youtube ,,Z wizytą w 

filharmonii” 

Notatka o 

Konkursach 

Chopinowskich 

(laureaci polscy) 

Zdjęcie z notatki na 

maila. 

Wf  Inspiracje muzyczne, muzyka jako forma 

relaksu i odkrywanie nowych form 

ruchu. Idea olimpizmu-pokój, przyjaźń i 

sprawiedliwość. Zapoznanie z zasadami  

fair play. Elementy jogi, pilatesu i zajęć 

fitenss. Mini test sprawności fizycznej-

próby testowe- sprawdż się sam.Dbanie 

o prawidłową wagę ciała.Obliczanie 

wskaźnika BMI. Higiena żywienia i 

zasady prawidłowej diety podczas 

intensywnego wzrostu i rozwoju 

dziecka. Zestawy ćw.kształtujących 

Zadania do wykonania 

według instrukcji i 

materiałów pomocniczych 

i instruktarzowych 

przesłanych przez 

nauczyciela. 

Samodzielne 

wykonywanie 

zadań i ćwiczeń 

zgodnie z 

instrukcjami 

nauczyciela. 

Sprawdzanie 

wykonania ćwiczeń 

fizycznych poprzez 

wysyłane zdjęcia i 

filmy. Wykonane 

projekty lub prace, 

odbiór wszystkich 

informacji  na 

poczcie służbowej 

lub dziennik 

Librus. 



prawidłową postawę ciała. Higiena 

ubioru, ciała podczas ćwiczeń i rozwoju 

dziecka.  

wdż     

Godz. wychow.     

Religia/ etyka Wraz z Kościołem celebrujemy 

tajemnicę odkupienia 

Św. Maksymilian świadek miłości w 

dobie nienawiści. 

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko wierny do 

końca. 

Trwamy w radości ze 

Zmartwychwstałym. 

Teksty z podręcznika, 
zadania edukacyjne – 
materiały przekazywane w 
wiadomościach na Librusie. 

Praca samodzielna 
ucznia – czytanie 
tekstu, wykonanie 
poleceń według 
wskazówek 
nauczyciela 

Sprawdzenie 
zeszytów w szkole 
(zapisy tematów 
lekcji i prac).  
W przypadku pracy 
na ocenę - przesłanie 
jej do nauczyciela 
przez wiadomość na 
Librusie lub w 
zeszycie zgodnie z 
poleceniem. 

 

 

 

VIB 
Przedmioty Zakres treści (ogólnie z rozkładu materiału) Zadania do 

realizacji 

Sposób realizacji Sposób 

monitorowania 

lub weryfikacji 

wiedzy i 

umiejętności 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

J. polski Zagadnienia literackie i gramatyczne z działu Odkrywanie świata: 

Różne rodzaje muzeów. 

Podróż oczami poety. 

Co już wiemy o częściach zdania - powtórzenie wiadomości,. 

 

Dostosowane do 

potrzeb i 

możliwości 

uczniów – 

ćwiczenia z 

podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń 

. 

 

Zadania, ćwiczenia 

wykonywane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

instrukcjami 

podanymi przez 

nauczyciela pisemnie 

przy pomocy Librusa , 

zdalne lekcje.gov, a 

także omówione 

podczas  konsultacji 

Skany lub zdjęcia 

wysyłane 

nauczycielowi na 

skrzynkę 

mailową, MS 

Teams . 

Sprawdzanie 

wykonania 

ćwiczeń na 

lekcjach online, a 

także samodzielne 



przez platformę MS 

Teams. Zadania 

wykonane 

samodzielnie przez 

ucznia w domu i 

przesłane 

nauczycielowi przy 

pomocy poczty 

służbowej. 

 

wykonanie 

powtórzeniowych 

kart pracy 

ćwiczeniowych 

lub 

podsumowujących 

temat;  wykonanie 

zadań na MS 

Teams. Zadania 

będą sprawdzane 

na bieżąco, a 

wszelkie 

informacje o 

błędach przesłane 

przy pomocy 

dziennika 

elektronicznego 

Librus lub poczty 

służbowej.  

Przejrzenie i 

ocenienie 

zawartości notatek  

wykonanych w 

zeszytach i 

zeszytach 

ćwiczeń.  
Kontakt z 
nauczycielem w 
przypadku 
trudności poprzez 
dziennik 
elektroniczny Librus 
lub przy pomocy 
poczty służbowej. 

J. angielski Unit 6: Cooking – vocabulary. Gotowanie – wprowadzenie słownictwa. 
Żywienie – produkty spożywcze, przygotowanie posiłków. 
Czas Present Perfect - struktura i użycie. 

Wybrane przez 

nauczyciela (ze 

względu na 

potrzeby i 

Projekt/plakat/zadanie 

– wykonany 

samodzielnie i 

Sprawdzenie 

wykonania 

ćwiczeń. na 

lekcjach online/ 



Unit 7: (częściowo) Where I live - Places to live – Miejsce zamieszkania – 
wprowadzenie słownictwa: pomieszczenia, części domu, rodzaje 
domów, lokalizacje.  

Czas Present Continuous do wyrażania 

przyszłości 

 

 
 

możliwości 

uczniów) 

ćwiczenia z 

podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń 

ze wskazanych 

działów; 

powtórzeniowe 

karty pracy; 

Projekt 

/plakaty/zadania. 

 

 

 

 

przesłany 

nauczycielowi. 

Zadania – wykonane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

instrukcjami i 

prezentacjami 

nauczyciela – 

omówione na 

konsultacjach/lekcjach 

online/Librus/MS 

Teams 

 

 

przesłanie 

projektu/plakatu 

nauczycielowi na 

maila/MS Teams. 

Samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowych 

kart pracy 

podsumowujących 

dział  

 

Historia Realizacja tematów: 

 

1.Europa i Ameryka w XVII i XVIII w. 

2.Początek rewolucji francuskiej. 

3.Od monarchii konstytucyjnej do republiki. 

4.Powtórzenie wiadomości z działu IV. 

5.Czasy saskie. 

6.Ostatni król Polski. 

 

Zapoznanie się z 

tekstem w 

podręczniku i 

zapisanie tematu 

w zeszycie. 

Wypełnienie 

kart pracy 

umieszczonych 

na stronie 

internetowej 

szkoły /aplikacji 

Teams. 

Praca podczas 

lekcji on-line.  

Możliwość 

wykonania 

pracy 

dodatkowej 

dotyczącej 

omawianych 

Praca z podręcznikiem 

oraz podczas lekcji 

on-line. Zadaniem 

uczniów jest 

wypełnienie kart 

pracy, tekstów 

źródłowych lub 

przygotowanie pracy 

multimedialnej. 

 

Sprawdzenie prac 

uczniów 

wysłanych na 

emaila i w 

aplikacji Teams 

(skany, zdjęcia). 

Korygowanie 

błędów przez 

nauczyciela. 

 

 

 

 



wydarzeń 

historycznych. 

Matematyka Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych, obliczanie 

wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych, upraszczanie 

wyrażeń algebraicznych, zapisywanie równań 

Wszystkie 

zadania z 

podręcznika i 

ćwiczeń 

(ćwiczenia 

dostępne na 

stronie szkoły 

lub w aplikacji 

teams). 

Dodatkowe 

materiały 

umieszczane 

przez 

nauczyciela na 

stronie szkoły i 

w aplikacji 

teams 

Część zadań 

wykonujemy wspólnie 

z uczniami podczas 

lekcji online, reszta 

jest wykonywana 

przez uczniów 

samodzielnie według 

terminarza w 

Librusie.. 

 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową 

lub w aplikacji 

Messenger. 

Podczas lekcji 

online nauczyciel 

prosi o pokazanie 

notatek lub pracy 

na kamerce. 

 

Biologia Płazy - kręgowce wodno-lądowe 

Przegląd i znaczenie płazów 

Wybrane 

ćwiczenia z 

podręcznika lub 

zeszytu ćwiczeń, 

karty pracy, 

prace dodatkowe 

(plakaty, 

prezentacje 

multimedialne), 

praca według 

instrukcji 

nauczyciela 

Notatki, samodzielne 

wykonanie ćwiczeń 

lub z pomocą 

nauczyciela po 

konsultacji za pomocą 

Librusa lub w czasie 

lekcji online 

Przesłanie zdjęć 

lub skanów na 

maila 

geografia Podsumowanie działu 3 

Dział 4-Gospodarka Europy- Rolnictwo Danii i Węgier 

Przemysł i usługi we Francji 

 

Wybrane 

zadania z 

podręcznika 

oraz ćwiczenia 

w zeszycie 

ćwiczeń. (linki 

Samodzielne notatki, 

wykonanie ćwiczeń z 

pomocą nauczyciela 

poprzez Librusa lub 

lekcji on-line 

 

Przesłanie zdjęć 

lub skanów na 

maila 

 



do stron, praca 

wg instrukcji 

nauczyciela), 

prezentacje 

 

Plastyka Sztuka użytkowa. Zadanie do 

wykonania 

według 

instrukcji 

nauczyciela 

Wykonanie pracy 

plastycznej 

Sprawdzenie w 

szkole 

technika Umeblowanie i wystrój mieszkania. 

Projekt: Dom moich marzeń 

Wybrane 

zadania z 

podręcznika, 

praca według 

instrukcji 

nauczyciela 

Samodzielne 

wykonanie zadań 

Sprawdzenie w 

szkole 

Informatyka  Lekcje z algorytmami Poszukaj 

minimum, 

Znajdź szóstkę, 

Zgadnij liczbę 

(aplikacje w 

Scratch) 

Uczniowie pracują w 

aplikacji samodzielnie 

według terminarza w 

Librusie. Materiały do 

realizacji do pobrania 

z aplikacji Teams 

 

Nauczyciel ma 

możliwość 

zajrzenia do pracy 

uczniów po 

udostępnieniu 

projektów. 

 

muzyka Z wizytą w filharmonii Narodowej Notatka i 

obejrzenie filmu 

dokumentalnego 

na Youtube ,,Z 

wizytą w 

filharmonii” 

Notatka o Konkursach 

Chopinowskich 

(laureaci polscy) 

Zdjęcie z notatki 

na maila. 

Wf  Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna  
    Ocena poziomu sprawności fizycznej za pomocą wybranych testów. Interpretacja wyników.  
 Indywidualny dobór ćwiczeń kształtujących i rozwijających 

wybrane cechy sprawności fizycznej.  

 Samodzielny dobór ćwiczeń zwiększających specjalistyczne 

umiejętności ruchowe i rozwijających ogólną  

 sprawność fizyczną.  
   Cechy prawidłowej postawy ciała. Samoocena postawy. Prawidłowa postawa na co dzień. Wady postawy,  
przyczyny, zapobieganie. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne wyrównujące wady postawy, kształtujące  
prawidłową sylwetkę.  

Oceniam swoją 
sprawność 
fizyczną. Test 
sprawności 
fizycznej. 
Interpretacja 
wyników  

Zadania do wykonania 

według instrukcji i 

materiałów 

pomocniczych 

przesłanych przez 

nauczyciela Informacja 

Sprawdzenie prac 
uczniów wysłanych 
na librusa, maila lub 
poprzez social 
media w 
uzgodnieniu z 
nauczycielem.  
 



Wzrost i waga. Siatki centylowe. Obliczanie indeksu masy ciała BMI, interpretacja i porównanie wyników,  
możliwości poprawy. Aktywność fizyczna i dieta jako sposoby na prawidłową masę ciała  
 Aktywność fizyczna  
    Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz kształtujące 

określone zdolności motoryczne.  
   Różnorodne formy muzyczno-ruchowe do wyboru przez uczniów, np. aerobik, zumba, high/low impact aerobic.  
 Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej  
    Skutki przetrenowania.  

 Właściwe przygotowanie organizmu do wysiłku.  
Ćwiczenia relaksacyjne, gimnastyka poranna i śródlekcyjna.  
   Zasady zdrowego korzystania z technologii komputerowej.  
Zagrożenia związane z aktywnością fizyczną.  
Predyspozycje do określonych form aktywności, właściwy dobór obciążeń i intensywności ćwiczeń.  
 Edukacja zdrowotna  
 Uzależnienia. Szkodliwy wpływ używek, sterydów, alkoholu, 

nikotyny i narkotyków na organizm.  

 Zależność pomiędzy zdrowiem a aktywnością ruchową.  

 Przeciwwskazania do uprawiania aktywności fizycznej.  
Pojęcie zdrowia i choroby.  
Czynniki sprzyjające i zagrażające zdrowiu. Prozdrowotne zachowania. Tryb życia a zdrowie.  
Gimnastyka poranna, ćwiczenia śródlekcyjne i międzylekcyjne.  
Zależność pomiędzy zdrowiem a aktywnością ruchową.  
Higieniczny i aktywny styl życia. Plan dnia, wypoczynek czynny i bierny.  
Zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu.  
Masa ciała a dieta i aktywność fizyczna. Przyczyny i skutki otyłości.  
Zagrożenia związane z odchudzaniem się i przejadaniem. Anoreksja, bulimia.  
 Kompetencje społeczne  
    Samoocena własnych umiejętności.  

 Wykonanie ćwiczeń z pełnym zaangażowaniem i na miarę swoich 

maksymalnych możliwości   
   Stres i jego skutki. „Zajadanie problemów”.  
Odpowiedzialność za swoje zdrowie. Troska i dbałość o własne ciało – kształtowanie i kontrolowanie swojej 
sprawności fizycznej  
 

    Jak rozwijać 
swoją sprawność 
fizyczną? 
Ćwiczenia  
 rozwijające 
ogólną sprawność 
fizyczną, zestawy 
ćwiczeń 
kształtujące 
wybrane 
zdolności 
motoryczne  
     Umiejętności i 
możliwości. 
Samoocena 
umiejętności  
 ruchowych  
Postawa ciała. 
Cechy 
prawidłowej 
postawy. Wady 
postawy  
Ile ważę? Jak 
jestem wysoki? 
Wskaźnik masy 
ciała  
 BMI. Siatki 
centylowe. 
Potrzeba kontroli 
swojej masy ciała.  
Jak dbać o 
prawidłową 
wagę? Aktywność 
i dieta  
 jako sposoby na 
prawidłową masę 
ciała. Aerobik  

 i zumba. 

zwrotna o wykonaniu 

zadania. 

 

 



Ćwiczenia z 

muzyką  
Aktywny 
wypoczynek 

wdż     

Godz. 

wychow. 

Monitorowanie realizacji zadań; zdalne uczenie się - techniki 

organizacyjne, podnoszenie motywacji do nauki, Coaching; 

Nie dotyczy Spotkania online, 

stały kontakt na Skype 

czat 

Nie dotyczy 

Religia/ 

etyka 
Wraz z Kościołem 

celebrujemy 

tajemnicę 

odkupienia 

Św. Maksymilian 

świadek miłości w 

dobie nienawiści. 

Bł. Ks. Jerzy 

Popiełuszko wierny 

do końca. 

Trwamy w radości 

ze 

Zmartwychwstałym. 

Teksty z 
podręcznika, 
zadania 
edukacyjne – 
materiały 
przekazywane 
w 
wiadomościach 
na Librusie. 

Praca 
samodzielna 
ucznia – 
czytanie 
tekstu, 
wykonanie 
poleceń 
według 
wskazówek 
nauczyciela 

Sprawdzenie 
zeszytów w 
szkole 
(zapisy 
tematów 
lekcji i prac).  
W 
przypadku 
pracy na 
ocenę - 
przesłanie 
jej do 
nauczyciela 
przez 
wiadomość 
na Librusie 
lub w 
zeszycie 
zgodnie z 
poleceniem. 

 

   

 

 

 

VI
C 

Przedmiot

y 

Zakres treści (ogólnie z rozkładu materiału) Zadania do realizacji Sposób 

realizacji 

Sposób 

monitorowa

nia lub 

weryfikacji 



wiedzy i 

umiejętności 
 

 
J. polski Co już wiemy o częściach zdania?  

Części zdania- powtórzenie  

Jak wyrażamy oczekiwania?  

Wypowiedź twórcza 

Twórcza praca z tekstem. 

Co nas śmieszy? Scenariusz filmowy 

Wielka moc Wielkanocy 

Zadania uwzględniające możliwości i 

potrzeby uczniów z SPE; ćwiczenia z 

podręcznika i zeszytu ćwiczeń ze 

wskazanych działów 

Część zadań 

wykonywana 

wspólnie z 

uczniami 

podczas 

lekcji online, 

pozostała 

wykonywana 

przez 

uczniów 

samodzielnie 

według 

terminarza w 

Librusie 

 

Wypełnianie 

kart pracy. 

Uczniowie 

wysyłają 

prace 

pisemne na 

maila lub w 

formacie 

jpg; 

Oceniana 

jest 

aktywność 

na zajęciach 

online; praca 

z aplikacją 

Zoom 

J. 

angielski 

Gr. Średniozaawansowana - powtórzenie wiadomości z 

działu 4. Getting around Poland - praca z tekstem.  

Gr. Zaawansowana: 

Unit 6 – gotowanie i przygotowywanie posiłków - 

słownictwo. Odbiór tekstów czytanych i słuchanych. 

Samodzielne tworzenie tekstu. Czas Present Perfect, 

powtórzenie czasów Past Simple/Continous. 

Unit 7 (część działu) – Miejsca zamieszkania - słownictwo 

.Odbiór tekstów czytanych i słuchanych. Samodzielne 

tworzenie tekstu. Zastosowanie czasu Present Continous  

Do przyszłości. 

 

Gr. Średniozaawansowana: 

Unit 5 – Health matters – wprowadzenie słownictwa. She 

has to stay in bed – czasownik ‘have to’. Doctor Q – 

czasownik modalny ‘should’. Udzielanie rad dotyczących 

zdrowia i przyjmowanie ich. Czytanie i słuchanie ze 

zrozumieniem. Tworzenie wypowiedzi pisemnych z 

radami. 

Wybrane zadania - podręcznik i zeszyt ćw., 

projekty. 

 

Samodzielne 

wykonywani

e zadań i 

projektów 

zgodnie z 

instrukcjami 

nauczyciela. 

 

Instrukcje 

przekazywa

ne przez 

Librus. 

Wybrane 

zadania i 

projekty 

przesyłane 

na maila do 

sprawdzenia

. 
Stały 

kontakt z 

rodzicami 

poprzez 

Librusa. 

 



Unit 6 – Cooking and eating – wprowadzenie słownictwa. 

We’ve brought desert! i Doctor Q - wprowadzenie czasu 

Present Perfect Simple. 

 

Historia Realizacja tematów: 

 

1.Europa i Ameryka w XVII i XVIII w. 

2.Początek rewolucji francuskiej. 

3.Od monarchii konstytucyjnej do republiki. 

4.Powtórzenie wiadomości z działu IV. 

5.Czasy saskie. 

6.Ostatni król Polski. 

 

 

Zapoznanie się z tekstem w podręczniku i 

zapisanie tematu w zeszycie. Wypełnienie 

kart pracy umieszczonych na stronie 

internetowej szkoły /aplikacji Teams. 

Praca podczas lekcji on-line.  

Możliwość wykonania pracy dodatkowej 

dotyczącej omawianych wydarzeń 

historycznych. 

Praca z 

podręcznikie

m oraz 

podczas 

lekcji on-

line. 

Zadaniem 

uczniów jest 

wypełnienie 

kart pracy, 

tekstów 

źródłowych 

lub 

przygotowan

ie pracy 

multimedialn

ej. 

Sprawdzenie 

prac 

uczniów 

wysłanych 

na emaila i 

w aplikacji 

Teams 

(skany, 

zdjęcia). 

Korygowani

e błędów 

przez 

nauczyciela. 

Matematy

ka 

Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych, 

obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych, 

upraszczanie wyrażeń algebraicznych, zapisywanie 

równań. 

 

Wszystkie zadania z podręcznika i ćwiczeń 

(ćwiczenia dostępne na stronie szkoły lub w 

aplikacji teams). Dodatkowe materiały 

umieszczane przez nauczyciela w aplikacji 

MS Teams 

 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z 

uczniami 

podczas 

lekcji online, 

reszta jest 

wykonywana 

przez 

uczniów 

samodzielnie 

według 

terminarza w 

Librusie.. 

 

Uczniowie 

wykonują 

skany lub 

zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielow

i na skrzynkę 

mailową lub 

w aplikacji 

Teams. 

Raporty z 

aplikacji 

zeszyt.online 

 



Biologia Przegląd i znaczenie płazów. 

Gady-kręgowce, które opanowały ląd. 
Zadania wg 

instrukcji 

nauczyciela, 

prezentacje 

multimedial

ne, prace 

plastyczne, 

projekty. 

Zadania, 

prace/projek

ty-wysyłane 

nauczycielo

wi mailem. 

Samodzielna 

praca w 

ćwiczeniach 

- trudniejsze 

zadania do 

omówienia 

podczas 

konsultacji 

online/poprz

ez 

Libusa/maila 

 

Zdjęcia/ska

ny 

wysyłane 

drogą 

mailową. 

 

  

geografia Podsumowanie działu 3 

Dział 4-Gospodarka Europy- Rolnictwo Danii i Węgier 

Przemysł i usługi we Francji 

 

 

Wybrane zadania z podręcznika oraz 

ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń. (linki do 

stron, praca wg instrukcji nauczyciela), 

prezentacje 

 

Samodzielne 

notatki, 

wykonanie 

ćwiczeń z 

pomocą 

nauczyciela 

poprzez 

Librusa lub 

lekcji on-line 

 

Przesłanie 

zdjęć lub 

skanów na 

maila 

 

Plastyka Sztuka użytkowa. Zadanie do wykonania według instrukcji 

nauczyciela 

Wykonanie 

pracy 

plastycznej 

Sprawdzenie 

w szkole 

technika Umeblowanie i wystrój mieszkania. 

Projekt: Dom moich marzeń. 

Wybrane zadania z podręcznika, praca 

według instrukcji nauczyciela 

Samodzielne 

wykonanie 

zadania 

Sprawdzenie 

w szkole 

Informaty

ka  

Terminy informatyczne 

Komputer w pracy 

Lekcja w sieci 

 

Zadania do wykonania według instrukcji i 

materiałów pomocniczych przesłanych przez 

nauczyciela 

 

Wykonanie 

zadań w 

aplikacjach 

 

Kontakt z 

nauczyciele

m w 



przypadku 

trudności 

Wysłanie 

pracy do 

nauczyciela 

 

muzyka Z wizytą w filharmonii Narodowej Notatka i obejrzenie filmu dokumentalnego 

na Youtube ,,Z wizytą w filharmonii” 

Notatka o 

Konkursach 

Chopinowski

ch (laureaci 

polscy) 

Zdjęcie z 

notatki na 

maila. 

Wf  Szkolenie sportowe z lekkiej atletyki  
Kształtowanie wytrzymałości, szybkości, skoczności i siły. 
Dobór rozgrzewki do wykonywanych ćwiczeń. 
Samodzielne wykonywanie zadań ruchowych kształtujących 

poszczególne cechy motoryczne. 
Samodzielne wykonanie prób sprawności fizycznej ( w terenie i domu 

). 
Podtrzymywanie wydolności organizmu w samodzielnych 

ćwiczeniach: sprawności i koordynacji. 
Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna   
 Ocena poziomu sprawności fizycznej za pomocą wybranych testów. 

Interpretacja wyników.   
 Indywidualny dobór ćwiczeń kształtujących i rozwijających wybrane 

cechy sprawności fizycznej.   
 Samodzielny dobór ćwiczeń zwiększających specjalistyczne 

umiejętności ruchowe i rozwijających ogólną sprawność fizyczną.   
Samoocena postawy. Prawidłowa postawa na co dzień. 
 Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne, kształtujące prawidłową 

sylwetkę.   
Wzrost i waga. Obliczanie indeksu masy ciała BMI, interpretacja i 

porównanie wyników.         Aktywność fizyczna i dieta jako sposoby 

na prawidłową masę ciała   
 Aktywność fizyczna   
 Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz kształtujące określone 

zdolności motoryczne.   
Różnorodne formy muzyczno-ruchowe do wyboru przez uczniów, np. 

aerobik, zumba, high/low impact aerobic.   
 Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej   
 Właściwe przygotowanie organizmu do wysiłku.   
Ćwiczenia relaksacyjne, gimnastyka poranna i śródlekcyjna.   
Zasady zdrowego korzystania z technologii komputerowej.   

Oceniam swoją sprawność fizyczną. Test 

sprawności fizycznej. Interpretacja wyników.   
 Jak rozwijać swoją sprawność fizyczną? 

Ćwiczenia   
 rozwijające ogólną sprawność fizyczną, zestawy 

ćwiczeń kształtujące wybrane zdolności 

motoryczne   
     Umiejętności i możliwości. Samoocena 

umiejętności   
 ruchowych   
Postawa ciała. Cechy prawidłowej postawy. 

Wady postawy   
Ile ważę? Jak jestem wysoki? Wskaźnik masy 

ciała   
 BMI. Siatki centylowe. Potrzeba kontroli swojej 

masy ciała.   
Jak dbać o prawidłową wagę? Aktywność i dieta   
 jako sposoby na prawidłową masę ciała. 

Aerobik   
 i zumba. Ćwiczenia z muzyką   
Aktywny wypoczynek.   

Zadania do 

wykonania 

według 

instrukcji i 

materiałów 

pomocniczych 

przesłanych 

przez 

nauczyciela w 

tym materiały 

załączone: 

YouTube, 

aplikacje 

zdrowotne w 

telefonie 

ucznia. 

Informacja 

zwrotna o 

wykonaniu 

zadania 

poprzez środki 

komunikacji: 

Librus, 

aplikacje, 

maile. 
Pomoc 

nauczyciela 

poprzez 

Sprawdzenie 
prac uczniów 
wysłanych na 
librusa, maila 
lub poprzez 
social media 
w 
uzgodnieniu z 
nauczycielem 



Zagrożenia związane z aktywnością fizyczną.   
Predyspozycje do określonych form aktywności, właściwy dobór 

obciążeń i intensywności ćwiczeń.   
 Edukacja zdrowotna   
 Zależność pomiędzy zdrowiem a aktywnością ruchową.   
Pojęcie zdrowia i choroby.   
Czynniki sprzyjające i zagrażające zdrowiu. Prozdrowotne 

zachowania. Tryb życia a zdrowie.   
Gimnastyka poranna, ćwiczenia śródlekcyjne i międzylekcyjne.    
Higieniczny i aktywny styl życia.  Plan dnia, wypoczynek czynny i 

bierny.      
 Kompetencje społeczne   
 Samoocena własnych umiejętności.   
 Wykonanie ćwiczeń z pełnym zaangażowaniem i na miarę swoich 

maksymalnych możliwości    
Stres i jego skutki.   
Odpowiedzialność za swoje zdrowie. Troska i dbałość o własne ciało – 

kształtowanie i kontrolowanie swojej sprawności fizycznej   

multimedialne 

środki 

komunikacji 

m.in.: Teams 
 

 

wdż     

Godz. 

wychow. 

Pomoc przy metodach i technikach kształcenia na odległość. 

Wsparcie uczniów i rodziców w nowej rzeczywistość szkolnej. 

Dbanie o zdrowie własne i innych. 

Przestrzegania ogólnych zasad w czasie nauki w domu i 

zachęcanie uczniów do pozostania w nim. 

 

Realizowanie tematów z zakresu: dbania o 

zdrowie; technik pozwalających na 

odstresowanie się; planowania dnia; 

samodyscypliny; umiejętności pozytywnego 

myślenia. 

Włączenie do współpracy rodziców.   

 

Kontakt 

poprzez 

dziennik 

elektroniczny  

Librus , 

aplikację 

Teams, pocztę 

służbową 

nauczyciela. 

Kontakt 

poprzez 

dziennik 

elektroniczny  

Librus , 

aplikację 

Teams, 

pocztę 

służbową 

nauczyciela. 

Religia/ 

etyka 
Wraz z 

Kościołem 

celebrujemy 

tajemnicę 

odkupienia 

Św. Maksymilian 

świadek miłości 

w dobie 

nienawiści. 

Bł. Ks. Jerzy 

Popiełuszko 

wierny do końca. 

Teksty z 
podręcznika, 
zadania 
edukacyjne – 
materiały 
przekazywan
e w 
wiadomościa
ch na 
Librusie. 

Praca 
samodziel
na ucznia 
– czytanie 
tekstu, 
wykonani
e poleceń 
według 
wskazówe
k 
nauczyciel
a 

Sprawdzen
ie 
zeszytów 
w szkole 
(zapisy 
tematów 
lekcji i 
prac).  
W 
przypadku 
pracy na 
ocenę - 

   



Trwamy w 

radości ze 

Zmartwychwstał

ym. 

przesłanie 
jej do 
nauczyciel
a przez 
wiadomoś
ć na 
Librusie 
lub w 
zeszycie 
zgodnie z 
polecenie
m. 

 

 

 

VI
D 

Przedmiot

y 

Zakres treści (ogólnie z rozkładu materiału) Zadania do realizacji Sposób 

realizacji 

Sposób 

monitorowania 

lub weryfikacji 

wiedzy i 

umiejętności 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

J. polski 1.Wybrane zgodnie z podstawą programową zagadnienia 

z działów: Jacy jesteśmy, Odkrywanie świata, Na 

skrzydłach fantazji 

2.Sztuka mówienia i pisania – opowiadanie twórcze 

3.Gramatyka – części mowy i części zdania 

4.Ortografia – pisownia wyrazów wielką i małą literą; 

pisownia ą, ę, on, om, en, em; pisownia wyrazów obcych 

5.Interpunkcja – użycie dwukropka, znaki interpunkcyjne 

w dialogach. 

 

Dostosowane do potrzeb i możliwości 

uczniów – ćwiczenia z lektury, podręcznika 

i zeszytu ćwiczeń ze wskazanych działów 

podstawy programowej. 

 

Zadania, 

ćwiczenia 

wykonywane 

samodzielnie 

przez 

uczniów 

zgodnie z 
instrukcjami 

podanymi 

przez 

nauczyciela 

pisemnie 

przy pomocy 

Librusa , 

zdalne 

lekcje.gov, a 

także 

Skany lub 

zdjęcia 

wysyłane 

nauczycielowi 

na skrzynkę 

mailową, MS 

Teams . 
Sprawdzanie 

wykonania 

ćwiczeń na 

lekcjach 

online, a także 

samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowy

ch kart pracy 

ćwiczeniowych 



omówione 

podczas  

konsultacji 

przez 

platformę 

MS Teams. 

Zadania 

wykonane 

samodzielnie 

przez ucznia 

w domu i 

przesłane 

nauczycielo

wi przy 

pomocy 

poczty 

służbowej. 

 

lub 

podsumowując

ych temat;  

wykonanie 

zadań na MS 

Teams. 

Zadania będą 

sprawdzane na 

bieżąco, a 

wszelkie 

informacje o 

błędach 

przesłane przy 

pomocy 

dziennika 

elektroniczneg

o Librus lub 

poczty 

służbowej.  

Przejrzenie i 

ocenienie 

zawartości 

notatek  

wykonanych w 

zeszytach i 

zeszytach 

ćwiczeń.  
Kontakt z 
nauczycielem w 
przypadku 
trudności 
poprzez dziennik 
elektroniczny 
Librus lub przy 
pomocy poczty 
służbowej. 



J. 

angielski 

Unit 5 – problemy zdrowotne - słownictwo, porady i 

nakazy. Czasowniki “have to” i “should”. Praca z tekstem 

czytanym i słuchanym. 

Unit 6 (część działu) - przygotowywanie posiłków - 

słownictwo. Praca z tekstem czytanym i słuchanym. Czas 

Present Persect. 

 Wybrane przez nauczyciela ćw. z 

podręcznika i zeszytu ćw. 

 

 

 

Samodzielna 

praca 

uczniów wg 

instrukcji 

nauczyciela - 

podręcznik i 

zeszyt ćw. 

Przekazywanie 

instrukcji przez 

Librus. 

Przesyłanie 

wyników pracy 

na mail. 

Pozostałe ćw. 

Zostaną 

sprawdzone po 

powrocie do 

szkoły. 
Stały kontakt 

z rodzicami 

poprzez 

Librusa. 

 

Historia Realizacja tematów: 

 

1.Europa i Ameryka w XVII i XVIII w. 

2.Początek rewolucji francuskiej. 

3.Od monarchii konstytucyjnej do republiki. 

4.Powtórzenie wiadomości z działu IV. 

5.Czasy saskie. 

6.Ostatni król Polski. 

 

 

Zapoznanie się z tekstem w podręczniku i 

zapisanie tematu w zeszycie. Wypełnienie 

kart pracy umieszczonych na stronie 

internetowej szkoły /aplikacji Teams. 

Praca podczas lekcji on-line.  

Możliwość wykonania pracy dodatkowej 

dotyczącej omawianych wydarzeń 

historycznych. 

Praca z 

podręcznikie

m oraz 

podczas 

lekcji on-

line. 

Zadaniem 

uczniów jest 

wypełnienie 

kart pracy, 

tekstów 

źródłowych 

lub 

przygotowan

ie pracy 

multimedialn

ej. 

 

Sprawdzenie 

prac uczniów 

wysłanych na 

emaila i w 

aplikacji 

Teams (skany, 

zdjęcia). 

Korygowanie 

błędów przez 

nauczyciela. 

 

Matematy

ka 

Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych, 

obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych, 

upraszczanie wyrażeń algebraicznych. 

Wszystkie zadania z podręcznika i ćwiczeń. Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z 

Uczniowie 

wykonują 

skany lub 



 Dodatkowe materiały umieszczane przez 

nauczyciela na stronie szkoły i w aplikacji 

teams. 

uczniami 

podczas 

lekcji online, 

reszta jest 

wykonywana 

przez 

uczniów 

samodzielnie 

według 

terminarza w 

Librusie. 

zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielowi 

na skrzynkę 

mailową lub w 

aplikacji 

Teams. 

Raporty z 

aplikacji 

zeszyt.online 

Biologia Przegląd i znaczenie płazów. 

Gady-kręgowce, które opanowały ląd. 
Zadania wg 

instrukcji 

nauczyciela, 

prezentacje 

multimedial

ne, prace 

plastyczne, 

projekty, 

Zadania, 

prace/projek

ty-wysyłane 

nauczycielo

wi mailem. 

Samodzieln

a praca w 

ćwiczeniach 

- trudniejsze 

zadania do 

omówienia 

podczas 

konsultacji 

online/poprz

ez 

Libusa/mail

a 

 

Zdjęcia/ska

ny 

wysyłane 

drogą 

mailową. 

 

  

geografia Podsumowanie działu 3 

Dział 4-Gospodarka Europy- Rolnictwo Danii i Węgier 

Przemysł i usługi we Francji 

 

 

Wybrane zadania z podręcznika oraz 

ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń. (linki do 

stron, praca wg instrukcji nauczyciela), 

prezentacje 

 

Samodzielne 

notatki, 

wykonanie 

ćwiczeń z 

pomocą 

nauczyciela 

poprzez 

Przesłanie 

zdjęć lub 

skanów na 

maila 

 



Librusa lub 

lekcji on-line 

 

Plastyka Sztuka użytkowa. Zadanie do wykonania według instrukcji 

nauczyciela 

Wykonanie 

pracy 

plastycznej 

Sprawdzenie w 

szkole 

technika Umeblowanie i wystrój mieszkania. 

Projekt: Dom moich marzeń. 

Wybrane zadania z podręcznika, praca 

według instrukcji nauczyciela 

Samodzielne 

wykonanie 

zadań 

Sprawdzenie w 

szkole 

Informaty

ka  

Terminy informatyczne 

Komputer w pracy 

Lekcja w sieci 

 

Zadania do wykonania według instrukcji i 

materiałów pomocniczych przesłanych 

przez nauczyciela 

Wykonanie 

zadań w 

aplikacjach 

 

Kontakt z 

nauczycielem 

w przypadku 

trudności 

Wysłanie pracy 

do nauczyciela 

 

muzyka Z wizytą w filharmonii Narodowej Notatka i obejrzenie filmu dokumentalnego 

na Youtube ,,Z wizytą w filharmonii” 

Notatka o 

Konkursach 

Chopinowski

ch (laureaci 

polscy) 

Zdjęcie z 

notatki na 

maila. 

Wf  Inspiracje muzyczne, muzyka jako forma relaksu i 

odkrywanie nowych form ruchu. Idea olimpizmu-pokój, 

przyjaźń i sprawiedliwość. Zapoznanie z zasadami  fair 

play. Elementy jogi, pilatesu i zajęć fitenss. Mini test 

sprawności fizycznej-próby testowe- sprawdż się 

sam.Dbanie o prawidłową wagę ciała.Obliczanie 

wskaźnika BMI. Higiena żywienia i zasady prawidłowej 

diety podczas intensywnego wzrostu i rozwoju dziecka. 

Zestawy ćw.kształtujących prawidłową postawę ciała. 

Higiena ubioru, ciała podczas ćwiczeń i rozwoju dziecka. 

Zadania do wykonania według instrukcji i 

materiałów pomocniczych i 

instruktarzowych przesłanych przez 

nauczyciela. 

 

Zadania, 

ćwiczenia 

wykonywane 

samodzielnie 

przez 

uczniów 

zgodnie z 

instrukcjami 

podanymi 

przez 

nauczyciela 

pisemnie 

przy pomocy 

Librusa . 

Zadania 

wykonane 

Sprawdzanie 

wykonania 

ćwiczeń 

fizycznych 

poprzez 

wysyłane 

zdjęcia i filmy. 

Wykonane 

projekty lub 

prace, odbiór 

wszystkich 

informacji  na 

poczcie 

służbowej lub 

dziennik 

Librus 



samodzielnie 

przez ucznia 

w domu i 

przesłane 

nauczycielo

wi przy 

pomocy 

poczty 

służbowej. 

wdż     

Godz. 

wychow. 

Monitorowanie realizacji zadań; zdalne uczenie się - 

techniki organizacyjne, podnoszenie motywacji do nauki, 

dzielenie się doświadczeniami; kultura pracy podczas 

lekcji online. 

Nie dotyczy Spotkania 

online, stały 

kontakt na 

MS Teams 

oraz przy 

pomocy 

dziennika 

elektroniczn

ego Librus 

 

Nie dotyczy 

Religia/ 

etyka 
Wraz z 

Kościołem 

celebrujemy 

tajemnicę 

odkupienia 

Św. 

Maksymilian 

świadek miłości 

w dobie 

nienawiści. 

Bł. Ks. Jerzy 

Popiełuszko 

wierny do 

końca. 

Trwamy w 

radości ze 

Teksty z 
podręcznika, 
zadania 
edukacyjne 
– materiały 
przekazywa
ne w 
wiadomości
ach na 
Librusie. 

Praca 
samodziel
na ucznia 
– czytanie 
tekstu, 
wykonani
e poleceń 
według 
wskazówe
k 
nauczyciel
a 

Sprawdze
nie 
zeszytów 
w szkole 
(zapisy 
tematów 
lekcji i 
prac).  
W 
przypadku 
pracy na 
ocenę - 
przesłanie 
jej do 
nauczyciel
a przez 
wiadomoś
ć na 

   



Zmartwychwstał

ym. 

Librusie 
lub w 
zeszycie 
zgodnie z 
polecenie
m. 

 

 

 

VI
E 

Przedmiot

y 

Zakres treści (ogólnie z rozkładu materiału) Zadania do realizacji Sposób 

realizacji 

Sposób 

monitorowania 

lub weryfikacji 

wiedzy i 

umiejętności 

 
 

J. polski Wybrane zagadnienia literackie z działu Na skrzydłach 

fantazji: 

Analiza obrazu. 

Czy na pewno wszyscy widzimy to samo. 

Mowa muzyki. 

Ludzie muzyki. 

Omawianie lektury Tajemniczy ogród. 

Dostosowane do potrzeb i możliwości 

uczniów – ćwiczenia z podręcznika i kart 

pracy . 

 

Zadania, 

ćwiczenia 

wykonywan

e 

samodzielnie 

przez 

uczniów 

zgodnie z 

instrukcjami 

podanymi 

przez 

nauczyciela 

pisemnie 

przy pomocy 

Librusa , 

zdalne 

lekcje.gov, a 

także 

omówione 

podczas  

konsultacji 

przez 

platformę 

Skany lub 

zdjęcia 

wysyłane 

nauczycielowi 

na skrzynkę 

mailową, MS 

Teams . 

Sprawdzanie 

wykonania 

ćwiczeń na 

lekcjach 

online, a także 

samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowy

ch kart pracy 

ćwiczeniowych 

lub 

podsumowując

ych temat;  

wykonanie 

zadań na MS 

Teams. 



MS Teams. 

Zadania 

wykonane 

samodzielnie 

przez ucznia 

w domu i 

przesłane 

nauczycielo

wi przy 

pomocy 

poczty 

służbowej. 

 

Zadania będą 

sprawdzane na 

bieżąco, a 

wszelkie 

informacje o 

błędach 

przesłane przy 

pomocy 

dziennika 

elektroniczneg

o Librus lub 

poczty 

służbowej.  

Przejrzenie i 

ocenienie 

zawartości 

notatek  

wykonanych w 

zeszytach i 

zeszytach 

ćwiczeń.  
Kontakt z 
nauczycielem w 
przypadku 
trudności 
poprzez dziennik 
elektroniczny 
Librus lub przy 
pomocy poczty 
służbowej. 

J. 

angielski 

 

Unit 5 – problemy zdrowotne - słownictwo, porady i 

nakazy. Czasowniki “have to” i “should”. Praca z tekstem 

czytanym i słuchanym. 

Unit 6 (część działu) - przygotowywanie posiłków - 

słownictwo. Praca z tekstem czytanym i słuchanym. Czas 

Present Perfect. 

 

Wybrane przez nauczyciela ćw. Z 

podręcznika i zeszytu ćw. 

Samodzielna 

praca 

uczniów wg 

instrukcji 

nauczyciela - 

podręcznik i 

zeszyt ćw. 

 

Przekazywanie 

instrukcji przez 

Librus. 

Przesyłanie 

wybranych 

zadań na mail. 

Pozostałe 

zadania zostaną 



sprawdzone po 

powrocie do 

szkoły. 
Stały kontakt 

z rodzicami 

poprzez 

Librusa. 

 

Historia Realizacja tematów: 

 

1.Europa i Ameryka w XVII i XVIII w. 

2.Początek rewolucji francuskiej. 

3.Od monarchii konstytucyjnej do republiki. 

4.Powtórzenie wiadomości z działu IV. 

5.Czasy saskie. 

6.Ostatni król Polski. 

 

 

 

Zapoznanie się z tekstem w podręczniku i 

zapisanie tematu w zeszycie. Wypełnienie 

kart pracy umieszczonych na stronie 

internetowej szkoły /aplikacji Teams. 

Praca podczas lekcji on-line.  

Możliwość wykonania pracy dodatkowej 

dotyczącej omawianych wydarzeń 

historycznych. 

Praca z 

podręcznikie

m oraz 

podczas 

lekcji on-

line. 

Zadaniem 

uczniów jest 

wypełnienie 

kart pracy, 

tekstów 

źródłowych 

lub 

przygotowan

ie pracy 

multimedial

nej. 

Sprawdzenie 

prac uczniów 

wysłanych na 

emaila i w 

aplikacji 

Teams (skany, 

zdjęcia). 

Korygowanie 

błędów przez 

nauczyciela. 

Matematy

ka 

Zapisywanie wyrażeń algebraicznych 

Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych 

Upraszczanie wyrażeń algebraicznych 

Zapisywanie równań 

Wybrane przez nauczyciela zadania z 

podręcznika i zeszytu ćwiczeń, dodatkowe 

materiały umieszczone na stronie szkoły 

lub w aplikacji Teams, zeszyt online 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z 

uczniami 

podczas 

lekcji online, 

reszta jest 

wykonywan

a przez 

uczniów 

samodzielnie 

według 

Uczniowie 

wykonują 

zdjęcia lub 

skany zadań i 

wysyłają 

nauczycielowi 

na skrzynkę 

mailową lub 

podczas lekcji 

online 

nauczyciel 

prosi 



terminarz w 

librusie, 

zadania dla 

chętnych 

konkretnego 

ucznia o 

przeczytanie 

pracy 

domowej.  

Raporty z 

pracy z 

zeszytem 

online. 

Odsyłanie 

zadań w MS 

Teams 

W przypadku 

trudności 

zawsze jest 

możliwy 

dodatkowy 

kontakt z 

nauczycielem. 

 

Biologia Przegląd i znaczenie płazów. 

Gady- kręgowce, które opanowały ląd, 

 

Zadania wg 

instrukcji 

nauczyciela, 

prezentacje 

multimedial

ne, prace 

plastyczne, 

projekty. 

 

Zadania, 

prace/projek

ty-wysyłane 

nauczycielo

wi mailem. 

Samodzieln

a praca w 

ćwiczeniach 

- trudniejsze 

zadania do 

omówienia 

podczas 

konsultacji 

online/poprz

ez 

Libusa/mail

a 

Zdjęcia/ska

ny 

wysyłane 

drogą 

mailową. 

  



 
 

geografia Podsumowanie działu 3 

Dział 4-Gospodarka Europy- Rolnictwo Danii i Węgier 

Przemysł i usługi we Francji 

 

 

Wybrane zadania z podręcznika oraz 

ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń. (linki do 

stron, praca wg instrukcji nauczyciela), 

prezentacje 

 

Samodzielne 

notatki, 

wykonanie 

ćwiczeń z 

pomocą 

nauczyciela 

poprzez 

Librusa lub 

lekcji on-line 

 

Przesłanie 

zdjęć lub 

skanów na 

maila 

 

Plastyka Sztuka użytkowa. Zadanie do wykonania według instrukcji 

nauczyciela 

Wykonanie 

pracy 

plastycznej 

Sprawdzenie w 

szkole 

technika Umeblowanie i wystrój mieszkania. 

Projekt: Dom moich marzeń. 

Wybrane zadania z podręcznika, praca 

według instrukcji nauczyciela 

Samodzielne 

wykonanie 

zadań 

Sprawdzenie w 

szkole 

Informaty

ka  

Terminy informatyczne 

Komputer w pracy 

Lekcja w sieci 

 

Zadania do wykonania według instrukcji i 

materiałów pomocniczych przesłanych 

przez nauczyciela 

 

Wykonanie 

zadań w 

aplikacjach 

 

Kontakt z 

nauczycielem 

w przypadku 

trudności 

Wysłanie pracy 

do nauczyciela 

 

muzyka Z wizytą w filharmonii Narodowej Notatka i obejrzenie filmu dokumentalnego 

na Youtube ,,Z wizytą w filharmonii” 

Notatka o 

Konkursach 

Chopinowsk

ich (laureaci 

polscy) 

Zdjęcie z 

notatki na 

maila. 

Wf  Inspiracje muzyczne, muzyka jako forma relaksu i 

odkrywanie nowych form ruchu. Idea olimpizmu-pokój, 

przyjaźń i sprawiedliwość. Zapoznanie z zasadami  fair 

play. Elementy jogi, pilatesu i zajęć fitenss. Mini test 

sprawności fizycznej-próby testowe- sprawdż się 

sam.Dbanie o prawidłową wagę ciała.Obliczanie 

wskaźnika BMI. Higiena żywienia i zasady prawidłowej 

diety podczas intensywnego wzrostu i rozwoju dziecka. 

Zadania do wykonania według instrukcji i 

materiałów pomocniczych i 

instruktarzowych przesłanych przez 

nauczyciela. 

 

Zadania, 

ćwiczenia 

wykonywan

e 

samodzielnie 

przez 

uczniów 

zgodnie z 

Sprawdzanie 

wykonania 

ćwiczeń 

fizycznych 

poprzez 

wysyłane 

zdjęcia i filmy. 

Wykonane 



Zestawy ćw.kształtujących prawidłową postawę ciała. 

Higiena ubioru, ciała podczas ćwiczeń i rozwoju dziecka. 

instrukcjami 

podanymi 

przez 

nauczyciela 

pisemnie 

przy pomocy 

Librusa . 

Zadania 

wykonane 

samodzielnie 

przez ucznia 

w domu i 

przesłane 

nauczycielo

wi przy 

pomocy 

poczty 

służbowej. 

projekty lub 

prace, odbiór 

wszystkich 

informacji  na 

poczcie 

służbowej lub 

dziennik Librus 

wdż     

Godz. 

wychow. 

    

Religia/ 

etyka 
Wraz z 

Kościołem 

celebrujemy 

tajemnicę 

odkupienia 

Św. 

Maksymilian 

świadek miłości 

w dobie 

nienawiści. 

Bł. Ks. Jerzy 

Popiełuszko 

wierny do końca. 

Trwamy w 

radości ze 

Teksty z 
podręcznika, 
zadania 
edukacyjne 
– materiały 
przekazywan
e w 
wiadomości
ach na 
Librusie. 

Praca 
samodziel
na ucznia 
– czytanie 
tekstu, 
wykonani
e poleceń 
według 
wskazówe
k 
nauczyciel
a 

Sprawdze
nie 
zeszytów 
w szkole 
(zapisy 
tematów 
lekcji i 
prac).  
W 
przypadku 
pracy na 
ocenę - 
przesłanie 
jej do 
nauczyciel
a przez 
wiadomoś

   



Zmartwychwstał

ym. 

ć na 
Librusie 
lub w 
zeszycie 
zgodnie z 
polecenie
m. 

 

 

 

Klasy 7 

                                                

 

VII A 
Przedmioty Zakres treści (ogólnie z rozkładu materiału) Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób 

monitorowania lub 

weryfikacji wiedzy 

i umiejętności 

  

 

J. polski Omawianie lektury “Opowieść wigilijna” - 

świat przedstawiony, przesłanie, rola 

pieniądza w życiu, charakterystyka bohatera; 

wartości w życiu człowieka; słowotwórstwo- 

rodzina wyrazów, wyraz podstawowy i 

pochodny, rodzaje formantów. 

Zadania do wykonania 

przesłane przez 

nauczyciela, zadania z 

podręcznika i zeszytu 

ćwiczeń. 

 

Notatki, karty 

pracy, ćwiczenia, 

zadania 

obowiązkowe i dla 

chętnych; materiał 

realizowany 

samodzielnie przez 

uczniów (możliwe 

konsultacje z 

nauczycielem) i w 

trakcie lekcji online 

 

Omawianie 

zagadnień i 

sprawdzanie 

wykonania zadań 

na lekcjach online, 

sprawdzanie  zdjęć 

prac nadesłanych 

na elektroniczną 

pocztę służbową 

 

J. angielski Gr. Zaaw. - Unit 7- Getting to know you - 

słownictwo związane z relacjami 

międzyludzkimi; Friendship Day – odbiór 

tekstu czytanego. Relative clauses 

(defining/non-defining). Second Conditional 

– drugi okres warunkowy – struktura i 

Wybrane przez 

nauczyciela (ze względu 

na potrzeby i możliwości 

uczniów) ćwiczenia z 

podręcznika i zeszytu 

ćwiczeń; powtórzeniowe 

Projekt/plakat/zada

nie – wykonany 

samodzielnie i 

przesłany 

nauczycielowi. 

Sprawdzenie 

wykonania 

ćwiczeń. na 

lekcjach online/ 

przesłanie 

projektu/plakatu 



użycie. Listening and Vocabulary – odbiór 

tekstów słuchanych. Identifying people - 

wyrażenia. A short story – pisanie. 

Podsumowanie działu. 

 

Gr. Średniozaawansowana 

Unit 4 – English in use – zdania względne. 

Powtórzenie wiadomości z działu 4. 

Ćwiczenie umiejętności czytania i słuchania 

ze zrozumieniem. 

Unit 5 – My home, my town – 

wprowadzenie słownictwa. Przysłówki 

sposobu. Czytanie i słuchanie ze 

zrozumieniem. It’s not fair – czasowniki 

modalne ‘have to’, ‘should’, ‘must’. I moved 

in this morning – udzielanie rad oraz 

przyjmowanie i odrzucanie ich. Pisanie – e-

mail prywatny opisujący miejsce. 

 

karty pracy; Projekt 

/plakaty/zadania. 

 

Zadania – 

wykonane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

instrukcjami i 

prezentacjami 

nauczyciela – 

omówione na 

konsultacjach/lekcj

ach 

online/Librus/MS 

Teams 

 

nauczycielowi na 

maila/MS Teams. 

Samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowych 

kart pracy 

podsumowujących 

dział. 

j. hiszpański Rozdział 6. Dar y pedir consejos – dajemy i 

prosimy o radę, Repaso y autoevaluación - 

podsumowanie działu 5 i 6. 

Rozdział 7. Preguntamos y decimos la hora – 

pytamy i odpowiadamy która jest godzina. 

Preguntamos y decimos a que hora hacemos 

algo – pytamy i mówimy o której godzinie 

coś robimy 

Wybrane przez 

nauczyciela ćwiczenia z 

podręcznika oraz zeszytu 

ćwiczeń, ćwiczenia 

stworzone przez 

nauczyciela, dodatkowe 

materiały interaktywne. 

Zadania i materiały 

przesyłane poprzez 

wiadomości na MS 

Teams. Praca z 

podręcznikiem i 

zeszytem ćwiczeń 

oraz przepisywanie 

do zeszytu notatek 

stworzonych przez 

nauczyciela. 

 

Odsyłanie zadań w 

aplikacji Teams, 

zdjęcia zadań w 

zeszycie, prace 

dodatkowe. 

 

j. niemiecki Hobby i zainteresowania, podawanie 

przepisu na ulubioną potrawę. 

Podręcznik str. 74 –78. 

Lekcje: Eine Gartenparty 

bei Jakob, Wir gehen aus i 

Kochen ist mein Hobby 

Zadania i materiały 

przesyłane poprzez 

wiadomości 

librusem i  MS 

Teams. 

Odsyłanie zadań w 

MS Teams, zdjęcia 

zadań w zeszycie w 

formie załącznika. 

Historia/ Realizacja tematów. 

1. Odzyskanie niepodległości. 
Zapoznanie się z tekstem 

w podręczniku i zapisanie 

Praca z 

podręcznikiem oraz 

Sprawdzenie prac 

uczniów wysłanych 



2. Walka o granice. 
3. Wojna polsko- radziecka. 
4. Rzeczpospolita Polska. 

 

tematu w zeszycie. 

Wypełnienie kart pracy, 

tekstu źródłowego ,  

umieszczonych na stronie 

internetowej szkoły 

/aplikacji Teams. 

Praca podczas lekcji on-

line. Wykonania pracy 

dodatkowej dotyczącej 

omawianych wydarzeń 

historycznych np. Referat, 

praca plastyczna 

 

podczas lekcji on-

line. Zadaniem 

uczniów jest 

wypełnienie kart 

pracy, 

wykonywanie 

notatek 

 

na emaila i w 

aplikacji Teams 

(skany, zdjęcia). 

Zadawanie pytań 

podczas lekcji 

oline. Prace 

dodatkowe. 

 

Matematyka Zadania tekstowe. 

Przekształcanie wzorów. 

Potęga o wykładniku naturalnym. 

Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych 

podstawach. 

Wszystkie zadania z 

podręcznika oraz 

dodatkowe materiały 

umieszczane przez 

nauczyciela na stronie 

szkoły i w aplikacji teams 

 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z 

uczniami podczas 

lekcji online, reszta 

jest wykonywana 

przez uczniów 

samodzielnie 

według terminarz 

w librusie. 

 

 

Sprawdzanie 

wskazanych przez 

nauczyciela prac 

przesłanych na 

emaila lub w 

aplikacji Teams 

Chemia  Woda - właściwości i rola w przyrodzie. 

Woda jako rozpuszczalnik 

Rodzaje roztworów 

 

Zapoznanie się z 

materiałem z podręcznika, 

zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń. Filmy 

edukacyjne. Lekcja online  

Notatki w zeszycie, 

samodzielne 

wykonywanie 

ćwiczeń, zadań lub 

z pomocą 

nauczyciela po 

konsultacji. 

Przesyłanie zdjęć 

lub skanów na 

mejla oraz podczas 

lekcji on-line 

nauczyciel prosi o 

pokazanie notatek 

lub pracy domowej 

przez kamerkę lub 

odpowiedzi ustne 
 

 

fizyka Powtórzenie i ugruntowanie wiadomości 

dotyczących różnych rodzajów ruchu.  

Wybrane przez 

nauczyciela zadania z 

podręcznika. 

Część zadań 

uczniowie 

wykonują 

Uczniowie 

wykonują zdjęcia 

lub skany zadań i 



Rozpoczęcie realizowania rozdziału o 

zasadach dynamiki Newtona. 

(zgodnie z potrzebami i 

możliwościami uczniów) 

Filmy edukacyjne. 

Materiały zamieszczone 

przez nauczyciela w 

aplikacji Teams. 

samodzielnie 

według instrukcji w 

terminarzu. Część 

zadań wykonujemy 

wspólnie podczas 

lekcji online. W 

przypadku 

wystąpienia 

trudności uczeń ma 

zawsze możliwość 

kontaktu z 

nauczycielem.   

wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową 

lub podczas lekcji 

online nauczyciel 

prosi konkretnego 

ucznia o pokazanie 

na kamerce notatek 

lub pracy 

domowej. 

W przypadku 

nauczania 

indywidualnego 

lub 

zindywidualizowan

ej ścieżki 

kształcenia 

dodatkowo poprzez 

aplikację 

Messenger.  

W przypadku 

trudności zawsze 

jest możliwy 

kontakt z 

nauczycielem. 

Biologia Budowa i rola układu oddechowego. 

Mechanizm wymiany gazowej. 
Zadania wg instrukcji 

nauczyciela, prezentacje 

multimedialne z opisem 

doświadczeń, prace 

plastyczne, projekty. 

 

Zadania, 

prace/projekty-

wysyłane 

nauczycielowi 

mailem. 

Samodzielna praca 

w ćwiczeniach - 

trudniejsze zadania 

do omówienia 

podczas konsultacji 

online/poprzez 

Libusa/maila 

Zdjęcia/skany 

wysyłane drogą 

mailową. 

  



 
 

geografia Energetyka 

Gospodarka morska 

Podsumowanie działu 4  

Dział 5- Usługi w Polsce- Rodzaje usług, 

Transport i łączność  

Wybrane zadania z 

podręcznika oraz 

ćwiczenia w zeszycie 

ćwiczeń. (linki do stron, 

praca wg instrukcji 

nauczyciela), prezentacje 

 

Samodzielne 

notatki, wykonanie 

ćwiczeń z pomocą 

nauczyciela 

poprzez Librusa 

lub lekcji on-line 

 

Przesłanie zdjęć 

lub skanów na 

maila 

 

Plastyka  Gatunki filmowe  Kończymy scenariusz 

filmu 

Konsultacje  Przesłanie pracy na 

maila 

muzyka Beethoven Pieśń Oda do radości Nauka dwóch 

zwrotek 

Zaśpiewanie po 

powrocie do szkoły 

Informatyka  W sieci    

 

 

 

 

 

W Chmurze  

 

Dane binarne – Akademia Khana 

 

 

 

 

 

 

Grupa 2 

 

Języki programowania – Blockly 

 

 

 

 

 

Lekcje z algorytmami 

Przeczytać artykuł Krótki 

przewodnik po fake newsach 

 

 

 

Zapoznać się z usługą Teams 

na podstawie instrukcji 

 

Obejrzeć film 

https://pl.khanacademy.org/c

omputing/computer-

science/how-computers-

work2/v/khan-academy-and-

codeorg-binary-data 
 

 

 

Zadania do wykonania  

 

 

 

 

 

Filmy edukacyjne do 

obejrzenia + zadania do 

wykonania 

 

Przygotowanie pytań 

i odpowiedzi do 

tekstu 

 

 

 

Poprawnie 

zalogować się  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie zadań na 

platformie 

edukacyjnej 

 

 

 

Wykonanie zadania 

w programie Excel 

lub Word 

Przesłanie pracy do 

nauczyciela. Po 

powrocie omówienie 

i wpisanie ocen 

 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku trudności 

 

Pogadanka po 

powrocie 

 

 

 

 

 

 

Przesłanie do 

nauczyciela  

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku trudności 

 

Przesłanie do 

nauczyciela 

 

 



 

 

Wf  Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna 
    Ocena poziomu sprawności fizycznej za pomocą wybranych testów. 

Interpretacja wyników. 
 Indywidualny dobór ćwiczeń kształtujących i rozwijających wybrane cechy 

sprawności fizycznej. 
 Samodzielny dobór ćwiczeń zwiększających specjalistyczne umiejętności 

ruchowe i rozwijających ogólną 
 sprawność fizyczną. 
   Cechy prawidłowej postawy ciała. Samoocena postawy. Prawidłowa 

postawa na co dzień. Wady postawy, 
przyczyny, zapobieganie. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne 

wyrównujące wady postawy, kształtujące 
prawidłową sylwetkę. 
Wzrost i waga. Siatki centylowe. Obliczanie indeksu masy ciała BMI, 

interpretacja i porównanie wyników, 
możliwości poprawy. Aktywność fizyczna i dieta jako sposoby na prawidłową 

masę ciała 
 Aktywność fizyczna 
    Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz kształtujące określone 

zdolności motoryczne. 
   Różnorodne formy muzyczno-ruchowe do wyboru przez uczniów, np. 

aerobik, zumba, high/low impact aerobic. 
 Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej 
    Skutki przetrenowania. 
 Właściwe przygotowanie organizmu do wysiłku. 
Ćwiczenia relaksacyjne, gimnastyka poranna i śródlekcyjna. 
   Zasady zdrowego korzystania z technologii komputerowej. 
Zagrożenia związane z aktywnością fizyczną. 
Predyspozycje do określonych form aktywności, właściwy dobór obciążeń i 

intensywności ćwiczeń. 
 Edukacja zdrowotna 
 Uzależnienia. Szkodliwy wpływ używek, sterydów, alkoholu, nikotyny i 

narkotyków na organizm. 
 Zależność pomiędzy zdrowiem a aktywnością ruchową. 
 Przeciwwskazania do uprawiania aktywności fizycznej. 
Pojęcie zdrowia i choroby. 
Czynniki sprzyjające i zagrażające zdrowiu. Prozdrowotne zachowania. Tryb 

życia a zdrowie. 
Gimnastyka poranna, ćwiczenia śródlekcyjne i międzylekcyjne. 
Zależność pomiędzy zdrowiem a aktywnością ruchową. 
Higieniczny i aktywny styl życia. Plan dnia, wypoczynek czynny i bierny. 
Zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu. 
Masa ciała a dieta i aktywność fizyczna. Przyczyny i skutki otyłości. 
Zagrożenia związane z odchudzaniem się i przejadaniem. Anoreksja, bulimia. 
 Kompetencje społeczne 
    Samoocena własnych umiejętności. 
 Wykonanie ćwiczeń z pełnym zaangażowaniem i na miarę swoich 

maksymalnych możliwości  
   Stres i jego skutki. „Zajadanie problemów”. 

Oceniam swoją sprawność 
fizyczną. Test sprawności 
fizycznej. Interpretacja 
wyników 
    Jak rozwijać swoją 
sprawność fizyczną? 
Ćwiczenia 
 rozwijające ogólną 
sprawność fizyczną, zestawy 
ćwiczeń kształtujące 
wybrane zdolności 
motoryczne 
     Umiejętności i możliwości. 
Samoocena umiejętności 
 ruchowych 
Postawa ciała. Cechy 
prawidłowej postawy. Wady 
postawy 
Ile ważę? Jak jestem wysoki? 
Wskaźnik masy ciała 
 BMI. Siatki centylowe. 
Potrzeba kontroli swojej 
masy ciała. 
Jak dbać o prawidłową 
wagę? Aktywność i dieta 
 jako sposoby na prawidłową 
masę ciała. Aerobik 
 i zumba. Ćwiczenia z muzyką 
Aktywny wypoczynek. 

Zadania do 
wykonania 
według instrukcji 
i materiałów 
pomocniczych 
przesłanych 
przez nauczyciela 

Informacja zwrotna o 
wykonaniu zadania. 
Sprawdzenie prac 
uczniów wysłanych 
na librusa, maila lub 
poprzez social media 
w uzgodnieniu z 
nauczycielem. 



Odpowiedzialność za swoje zdrowie. Troska i dbałość o własne ciało – 

kształtowanie i kontrolowanie swojej sprawności fizycznej 

 

wdż     

Godz. wychow.     

Religia/ etyka Matka Jezusa – Matka Kościoła. 

Dla nas Obietnica zbawienia. 

Święta mojego zbawienia. 

Zmartwychwstał. 

Jezus mojej wiary. 

Teksty z podręcznika, 

zadania edukacyjne – 

materiały przekazywane w 

wiadomościach na Librusie. 

 

Teksty z podręcznika, 

zadania edukacyjne – 

materiały 

przekazywane w 

wiadomościach na 

Librusie. 

 

Sprawdzenie 

zeszytów w szkole 

(zapisy tematów 

lekcji i prac).  

W przypadku pracy 

na ocenę - 

przesłanie jej do 

nauczyciela przez 

wiadomość na 

Librusie lub w 

zeszycie zgodnie z 

poleceniem. 

 

                

         

VII B 
Przedmioty Zakres treści (ogólnie z rozkładu materiału) Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób 

monitorowania lub 

weryfikacji wiedzy 

i umiejętności 

  

 

J. polski 1.Lektura – „12prac Herkulesa” 

2.Działy z literatury – Magia świata, Sztuka 

optymizmu 

3.Gramatyka – zdania złożone, imiesłowowy 

równoważnik zdania 

4.Pisanie – opowiadanie, notatka 

5.Ortografia i interpunkcja 

Dostosowane do potrzeb i 

możliwości uczniów – 

ćwiczenia z lektury, 

podręcznika i zeszytu 

ćwiczeń ze wskazanych 

działów podstawy 

programowej. 

 

Zadania, ćwiczenia 

wykonywane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

instrukcjami 

podanymi przez 

nauczyciela 

pisemnie przy 

pomocy Librusa , 

zdalne lekcje.gov, a 
także omówione 

podczas  

Skany lub zdjęcia 

wysyłane 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową, 

MS Teams . 

Sprawdzanie 

wykonania ćwiczeń 

na lekcjach online, 

a także 

samodzielne 
wykonanie 

powtórzeniowych 



konsultacji przez 

platformę MS 

Teams. Zadania 

wykonane 

samodzielnie przez 

ucznia w domu i 

przesłane 

nauczycielowi przy 

pomocy poczty 

służbowej. 

 

kart pracy 

ćwiczeniowych lub 

podsumowujących 

temat;  wykonanie 

zadań na MS 

Teams. Zadania 

będą sprawdzane 

na bieżąco, a 

wszelkie 

informacje o 

błędach przesłane 

przy pomocy 

dziennika 

elektronicznego 

Librus lub poczty 

służbowej.  

Przejrzenie i 

ocenienie 

zawartości notatek 

wykonanych w 

zeszytach i 

zeszytach ćwiczeń.  
Kontakt z 
nauczycielem w 
przypadku trudności 
poprzez dziennik 
elektroniczny Librus 
lub przy pomocy 
poczty służbowej. 

J. angielski Gr. śr.zaaw. Unit 6 – Użycie czasowników 

frazowych; Powtórzenie materiału 

leksykalno-gramatycznego z działu 6; Jestem 

z Polski – Moje serce bije dla buraczków – 

lekcja kulturowa; Rozwijanie umiejętności 

egzaminacyjnych. 

Unit 7 (częściowo) - Shopping around. 

Zakupy – wprowadzenie słownictwa; . 

Stopień wyższy i najwyższy przymiotników; 

Wybrane przez 

nauczyciela (ze względu 

na potrzeby i możliwości 

uczniów) ćwiczenia z 

podręcznika i zeszytu 

ćwiczeń ze wskazanych 

działów; powtórzeniowe 

karty pracy; Projekt 

/plakaty/zadania. 

Projekt/plakat/zada

nie – wykonany 

samodzielnie i 

przesłany 

nauczycielowi. 

Zadania – 

wykonane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

Sprawdzenie 

wykonania 

ćwiczeń. na 

lekcjach online/ 

przesłanie 

projektu/plakatu 

nauczycielowi na 

maila/MS Teams. 

Samodzielne 



Historia centrów handlowych – odbiór 

tekstów czytanych. Unit 6: Cooking – 
vocabulary. Gotowanie – wprowadzenie 
słownictwa. Żywienie – produkty spożywcze, 
przygotowanie posiłków. 
Czas Present Perfect - struktura i użycie. 
Unit 7: (częściowo) Where I live - Places to live – 
Miejsce zamieszkania – wprowadzenie 
słownictwa: pomieszczenia, części domu, rodzaje 
domów, lokalizacje.  
Czas Present Continuous do wyrażania 
przyszłości 
 
Grupa zaawansowana: 
Unit 6 - podróżowanie - słownictwo. Praca z 
tekstem czytanym i słuchanym. Czasowniki 
modalne “must”, “have to”, “should”, “ought 
to”, “could”, “may”, “might”. Projekt: “Słynny 
polski sportowiec” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa zaawansowana: jak 

wyżej 

 

instrukcjami i 

prezentacjami 

nauczyciela – 

omówione na 

konsultacjach/lekcj

ach 

online/Librus/MS 

Teams 

 

 

 

 

Grupa 

zaawansowana: jak 

wyżej 

wykonanie 

powtórzeniowych 

kart pracy 

podsumowujących 

dział. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa 

zaawansowana: 

Przekazywanie 

instrukcji przez 

Librus. Wybrane 

wykonane zadania 

przesyłane na mail 

do sprawdzenia. 

Pozostałe ćw. 

Zostaną spr. Po 

powrocie do 

szkoły. 

j. hiszpański Rozdział 6. La comparación - porównania, 

dar y pedir consejos – dajemy i prosimy o 

radę, Repaso y autoevaluación - 

podsumowanie działu 5 i 6. 

Rozdział 7. Preguntamos y decimos la hora – 

pytamy i odpowiadamy która jest godzina. 

 

Wybrane przez 

nauczyciela ćwiczenia z 

podręcznika oraz zeszytu 

ćwiczeń, ćwiczenia 

stworzone przez 

nauczyciela, dodatkowe 

materiały interaktywne. 

 

Zadania i materiały 

przesyłane poprzez 

wiadomości na MS 

Teams. Praca z 

podręcznikiem i 

zeszytem ćwiczeń 

oraz przepisywanie 

do zeszytu notatek 

stworzonych przez 

nauczyciela. 

 

Odsyłanie zadań w 

aplikacji Teams, 

zdjęcia zadań w 

zeszycie, prace 

dodatkowe. 

 



j. niemiecki Hobby i zainteresowania, podawanie 

przepisu na ulubioną potrawę. 

 

Podręcznik str. 74 –78. 

Lekcje: Eine Gartenparty 

bei Jakob, Wir gehen aus i 

Kochen ist mein Hobby 

 

Zadania i materiały 

przesyłane poprzez 

wiadomości 

librusem i  MS 

Teams. 

Odsyłanie zadań w 

MS Teams, zdjęcia 

zadań w zeszycie w 

formie załącznika. 

 

Historia/ Realizacja tematów. 

1. Odzyskanie niepodległości. 
2.   Walka o granice. 

3.Wojna polsko- radziecka. 

      4. Rzeczpospolita Polska. 

 

Zapoznanie się z tekstem 

w podręczniku i zapisanie 

tematu w zeszycie. 

Wypełnienie kart pracy, 

tekstu źródłowego ,  

umieszczonych na stronie 

internetowej szkoły 

/aplikacji Teams. 

Praca podczas lekcji on-

line. Wykonania pracy 

dodatkowej dotyczącej 

omawianych wydarzeń 

historycznych np. Referat, 

praca plastyczna 

 

Praca z 

podręcznikiem oraz 

podczas lekcji on-

line. Zadaniem 

uczniów jest 

wypełnienie kart 

pracy, 

wykonywanie 

notatek 

 

Sprawdzenie prac 

uczniów wysłanych 

na emaila i w 

aplikacji Teams 

(skany, zdjęcia). 

Zadawanie pytań 

podczas lekcji 

oline. Prace 

dodatkowe. 

 

Matematyka Rozwiązywanie równań, rozwiązywanie 

zadań tekstowych za pomocą równań, 

przekształcanie wzorów 

Wszystkie zadania z 

podręcznika i ćwiczeń 

(ćwiczenia dostępne na 

stronie szkoły lub w 

aplikacji teams). 

Dodatkowe materiały 

umieszczane przez 

nauczyciela na stronie 

szkoły i w aplikacji teams 

 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z 

uczniami podczas 

lekcji online, reszta 

jest wykonywana 

przez uczniów 

samodzielnie 

według terminarza 

w librusie. 

 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową 

lub w aplikacji 

Messenger. 

Podczas lekcji 

online nauczyciel 

prosi o pokazanie 

notatek lub pracy 

na kamerce. 

 

 

Chemia  Woda - właściwości i rola w przyrodzie. 

Woda jako rozpuszczalnik. 

Zapoznanie się z 

materiałem z podręcznika, 
Notatki w zeszycie, 

samodzielne 

Przesyłanie zdjęć 

lub skanów na 

 



Rodzaje roztworów 

 

zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń. Filmy 

edukacyjne. Lekcja online 

 

wykonywanie 

ćwiczeń, zadań lub 

z pomocą 

nauczyciela po 

konsultacji 

mejla lub podczas 

lekcji on-line 

nauczyciel prosi o 

pokazanie notatek 

lub pracy domowej 

przez kamerkę  
 

fizyka Powtórzenie i ugruntowanie wiadomości 

dotyczących różnych rodzajów ruchu.  

Rozpoczęcie realizowania rozdziału o 

zasadach dynamiki Newtona. 

Wybrane przez 

nauczyciela zadania z 

podręcznika.  

(zgodnie z potrzebami i 

możliwościami uczniów)   

Filmy edukacyjne.  

Materiały zamieszczone 

przez nauczyciela w 

aplikacji Teams. 

Część zadań 

uczniowie 

wykonują 

samodzielnie 

według instrukcji w 

terminarzu. Część 

zadań wykonujemy 

wspólnie podczas 

lekcji online. W 

przypadku 

wystąpienia 

trudności uczeń ma 

zawsze możliwość 

kontaktu z 

nauczycielem.   

Uczniowie 

wykonują zdjęcia 

lub skany zadań i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową 

lub podczas lekcji 

online nauczyciel 

prosi konkretnego 

ucznia o pokazanie 

na kamerce notatek 

lub pracy 

domowej. 

W przypadku 

nauczania 

indywidualnego 

lub 

zindywidualizowan

ej ścieżki 

kształcenia 

dodatkowo poprzez 

aplikację 

Messenger. 

W przypadku 

trudności zawsze 

jest możliwy 

kontakt z 

nauczycielem. 

Biologia Budowa i rola układu oddechowego. 

Mechanizm wymiany gazowej. 
Zadania wg instrukcji 

nauczyciela, prezentacje 

Zadania, 

prace/projekty-

wysyłane 

Zdjęcia/skany 

wysyłane drogą 

mailową. 

  



multimedialne, prace 

plastyczne, projekty. 

 

nauczycielowi 

mailem. 

Samodzielna praca 

w ćwiczeniach - 

trudniejsze zadania 

do omówienia 

podczas konsultacji 

online/poprzez 

Libusa/maila 

 
 

geografia Energetyka 

Gospodarka morska 

Podsumowanie działu 4  

Dział 5- Usługi w Polsce- Rodzaje usług, 

Transport i łączność 

Wybrane zadania z 

podręcznika oraz 

ćwiczenia w zeszycie 

ćwiczeń. (linki do stron, 

praca wg instrukcji 

nauczyciela), prezentacje 

 

Samodzielne 

notatki, wykonanie 

ćwiczeń z pomocą 

nauczyciela 

poprzez Librusa 

lub lekcji on-line 

 

Przesłanie zdjęć 

lub skanów na 

maila 

 

 

   

Plastyka Gatunki filmowe Kończymy scenariusz 

filmu 

Konsultacje Przesłanie pracy na 

maila 

muzyka Beethoven Pieśń Oda do radości Nauka dwóch 

zwrotek 

Śpiewanie po 

powrocie do szkoły 

Informatyka  Lekcje z algorytmami Zakręt za zakrętem skrypt 

+ zad. 1 i 2 str. 65 – podr., 

Wieże Hanoi skrypt + zad. 

1-3 str. 68 – podr.. 

Uczniowie pracują 

w aplikacji 

samodzielnie 

według terminarza 

w Librusie. 

Materiały do 

realizacji do 

pobrania z aplikacji 

Teams 

Nauczyciel ma 

możliwość 

zajrzenia do pracy 

uczniów po 

udostępnieniu 

projektów. 

 

Wf  Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna 
    Ocena poziomu sprawności fizycznej za pomocą wybranych testów. 

Interpretacja wyników. 
 Indywidualny dobór ćwiczeń kształtujących i rozwijających wybrane cechy 

sprawności fizycznej. 
 Samodzielny dobór ćwiczeń zwiększających specjalistyczne umiejętności 

ruchowe i rozwijających ogólną 
 sprawność fizyczną. 
   Cechy prawidłowej postawy ciała. Samoocena postawy. Prawidłowa 

postawa na co dzień. Wady postawy, 

Oceniam swoją sprawność 
fizyczną. Test sprawności 
fizycznej. Interpretacja 
wyników 
    Jak rozwijać swoją 
sprawność fizyczną? 
Ćwiczenia 

Zadania do 
wykonania według 
instrukcji i 
materiałów 
pomocniczych 
przesłanych przez 
nauczyciela 

Informacja zwrotna o 
wykonaniu zadania. 
Sprawdzenie prac 
uczniów wysłanych 
na librusa, maila lub 
poprzez social media 



przyczyny, zapobieganie. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne wyrównujące 

wady postawy, kształtujące 
prawidłową sylwetkę. 
Wzrost i waga. Siatki centylowe. Obliczanie indeksu masy ciała BMI, 

interpretacja i porównanie wyników, 
możliwości poprawy. Aktywność fizyczna i dieta jako sposoby na prawidłową 

masę ciała 
 Aktywność fizyczna 
    Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz kształtujące określone 

zdolności motoryczne. 
   Różnorodne formy muzyczno-ruchowe do wyboru przez uczniów, np. 

aerobik, zumba, high/low impact aerobic. 
 Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej 
    Skutki przetrenowania. 
 Właściwe przygotowanie organizmu do wysiłku. 
Ćwiczenia relaksacyjne, gimnastyka poranna i śródlekcyjna. 
   Zasady zdrowego korzystania z technologii komputerowej. 
Zagrożenia związane z aktywnością fizyczną. 
Predyspozycje do określonych form aktywności, właściwy dobór obciążeń i 

intensywności ćwiczeń. 
 Edukacja zdrowotna 
 Uzależnienia. Szkodliwy wpływ używek, sterydów, alkoholu, nikotyny i 

narkotyków na organizm. 
 Zależność pomiędzy zdrowiem a aktywnością ruchową. 
 Przeciwwskazania do uprawiania aktywności fizycznej. 
Pojęcie zdrowia i choroby. 
Czynniki sprzyjające i zagrażające zdrowiu. Prozdrowotne zachowania. Tryb 

życia a zdrowie. 
Gimnastyka poranna, ćwiczenia śródlekcyjne i międzylekcyjne. 
Zależność pomiędzy zdrowiem a aktywnością ruchową. 
Higieniczny i aktywny styl życia. Plan dnia, wypoczynek czynny i bierny. 
Zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu. 
Masa ciała a dieta i aktywność fizyczna. Przyczyny i skutki otyłości. 
Zagrożenia związane z odchudzaniem się i przejadaniem. Anoreksja, bulimia. 
 Kompetencje społeczne 
    Samoocena własnych umiejętności. 
 Wykonanie ćwiczeń z pełnym zaangażowaniem i na miarę swoich 

maksymalnych możliwości  
   Stres i jego skutki. „Zajadanie problemów”. 
Odpowiedzialność za swoje zdrowie. Troska i dbałość o własne ciało – 

kształtowanie i kontrolowanie swojej sprawności fizycznej 

 

 rozwijające ogólną 
sprawność fizyczną, zestawy 
ćwiczeń kształtujące 
wybrane zdolności 
motoryczne 
     Umiejętności i możliwości. 
Samoocena umiejętności 
 ruchowych 
Postawa ciała. Cechy 
prawidłowej postawy. Wady 
postawy 
Ile ważę? Jak jestem wysoki? 
Wskaźnik masy ciała 
 BMI. Siatki centylowe. 
Potrzeba kontroli swojej 
masy ciała. 
Jak dbać o prawidłową 
wagę? Aktywność i dieta 
 jako sposoby na prawidłową 
masę ciała. Aerobik 
 i zumba. Ćwiczenia z muzyką 
Aktywny wypoczynek. 

w uzgodnieniu z 
nauczycielem. 

wdż     

Godz. wychow.     

Religia/ etyka Matka Jezusa – Matka Kościoła.  

Dla nas Obietnica zbawienia.  

Święta mojego zbawienia.  

Zmartwychwstał.  

Jezus mojej wiary. 

Teksty z podręcznika, 

zadania edukacyjne – 

materiały przekazywane w 

wiadomościach na Librusie. 

 

Praca samodzielna 

ucznia – czytanie 

tekstu, wykonanie 

poleceń według 

Sprawdzenie 

zeszytów w szkole 

(zapisy tematów 

lekcji i prac).  



 wskazówek 

nauczyciela. 

 

W przypadku pracy 

na ocenę - 

przesłanie jej do 

nauczyciela przez 

wiadomość na 

Librusie lub w 

zeszycie zgodnie z 

poleceniem. 

 

        

VII C 
Przedmioty Zakres treści (ogólnie z rozkładu 

materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób 

monitorowania lub 

weryfikacji wiedzy 

i umiejętności 

  

 

J. polski 1.Wybrane teksty z działów – Magia 

świata, Mieć czy być, Wymiary 

człowieczeństwa. 

2.Gramatyka – słowotwórstwo. 

 

Dostosowane do potrzeb i 

możliwości uczniów – 

ćwiczenia z lektury, 

podręcznika i zeszytu 

ćwiczeń ze wskazanych 

działów podstawy 

programowej. 

 

Zadania, ćwiczenia 

wykonywane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

instrukcjami 

podanymi przez 

nauczyciela 

pisemnie przy 

pomocy Librusa , 

zdalne lekcje.gov, a 

także omówione 

podczas  

konsultacji przez 

platformę MS 

Teams. Zadania 

wykonane 

samodzielnie przez 

ucznia w domu i 

przesłane 

nauczycielowi przy 

pomocy poczty 

służbowej. 

 

Skany lub zdjęcia 

wysyłane 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową, 

MS Teams . 

Sprawdzanie 

wykonania ćwiczeń 

na lekcjach online, 

a także 

samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowych 

kart pracy 

ćwiczeniowych lub 

podsumowujących 

temat;  wykonanie 

zadań na MS 

Teams. Zadania 

będą sprawdzane 

na bieżąco, a 

wszelkie 

informacje o 

błędach przesłane 



przy pomocy 

dziennika 

elektronicznego 

Librus lub poczty 

służbowej.  

Przejrzenie i 

ocenienie 

zawartości notatek 

wykonanych w 

zeszytach i 

zeszytach ćwiczeń.  
Kontakt z 
nauczycielem w 
przypadku trudności 
poprzez dziennik 
elektroniczny Librus 
lub przy pomocy 
poczty służbowej. 

J. angielski Unit 6 – See the world! Podróżowanie: 

słownictwo - środki transportu, podróże, 

wyrażenia dotyczące transakcji 

związanych z podróżowaniem; 

Czasowniki modalne:must, could, might, 

may, can’t; time clauses 

 

Unit 7 (częściowo) - Getting to know 

you - słownictwo związane z relacjami 

międzyludzkimi; Relative clauses 

(defining/non-defining). Second 

Conditional – drugi okres warunkowy – 

struktura i użycie. 

Wybrane przez 

nauczyciela (ze względu 

na potrzeby i możliwości 

uczniów) ćwiczenia z 

podręcznika i zeszytu 

ćwiczeń ze wskazanych 

działów; powtórzeniowe 

karty pracy; Projekt 

/plakaty/zadania. 

 

Projekt/plakat/zada

nie – wykonany 

samodzielnie i 

przesłany 

nauczycielowi. 

Zadania – 

wykonane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

instrukcjami i 

prezentacjami 

nauczyciela – 

omówione na 

konsultacjach/lekcj

ach 

online/Librus/MS 

Teams 

 

Sprawdzenie 

wykonania 

ćwiczeń. na 

lekcjach online/ 

przesłanie 

projektu/plakatu 

nauczycielowi na 

maila/MS Teams. 

Samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowych 

kart pracy 

podsumowujących 

dział. 

 



j. hiszpański Rozdział 6. La comparación - 

porównania, dar y pedir consejos – 

dajemy i prosimy o radę, Repaso y 

autoevaluación - podsumowanie działu 

5 i 6. 

Rozdział 7. Preguntamos y decimos la 

hora – pytamy i odpowiadamy która jest 

godzina. 

Wybrane przez 

nauczyciela ćwiczenia z 

podręcznika oraz zeszytu 

ćwiczeń, ćwiczenia 

stworzone przez 

nauczyciela, dodatkowe 

materiały interaktywne. 

 

Zadania i materiały 

przesyłane poprzez 

wiadomości na MS 

Teams. Praca z 

podręcznikiem i 

zeszytem ćwiczeń 

oraz przepisywanie 

do zeszytu notatek 

stworzonych przez 

nauczyciela. 

 

Odsyłanie zadań w 

aplikacji Teams, 

zdjęcia zadań w 

zeszycie, prace 

dodatkowe. 

 

j. niemiecki Hobby i zainteresowania, podawanie 

przepisu na ulubioną potrawę. 

 

Podręcznik str. 74 –78. 

Lekcje: Eine Gartenparty 

bei Jakob, Wir gehen aus i 

Kochen ist mein Hobby 

 

Zadania i materiały 

przesyłane poprzez 

wiadomości 

librusem i  MS 

Teams. 

Odsyłanie zadań w 

MS Teams, zdjęcia 

zadań w zeszycie w 

formie załącznika. 

 

Historia/ Realizacja tematów. 

1. Odzyskanie niepodległości. 

2. Walka o granice. 
3. Wojna polsko- radziecka. 
4. Rzeczpospolita Polska. 

 

Zapoznanie się z tekstem 

w podręczniku i zapisanie 

tematu w zeszycie. 

Wypełnienie kart pracy, 

tekstu źródłowego ,  

umieszczonych na stronie 

internetowej szkoły 

/aplikacji Teams. 

Praca podczas lekcji on-

line. Wykonania pracy 

dodatkowej dotyczącej 

omawianych wydarzeń 

historycznych np. Referat, 

praca plastyczna 

 

Praca z 

podręcznikiem oraz 

podczas lekcji on-

line. Zadaniem 

uczniów jest 

wypełnienie kart 

pracy, 

wykonywanie 

notatek 

 

Sprawdzenie prac 

uczniów wysłanych 

na emaila i w 

aplikacji Teams 

(skany, zdjęcia). 

Zadawanie pytań 

podczas lekcji 

oline. Prace 

dodatkowe. 

 

Matematyka Potęga o wykładniku naturalnym 

Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych 

podstawach 
Potęgowanie potęgi 

Potęgowanie iloczynu i ilorazu 

Wybrane przez 

nauczyciela zadania z 

podręcznika, dodatkowe 
materiały umieszczone na 

stronie szkoły lub w 

aplikacji Teams, 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z 
uczniami podczas 

lekcji online, reszta 

jest wykonywana 

Uczniowie 

wykonują zdjęcia 

lub skany zadań i 
wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową 



udostępniane przez 

messengera na klasowej 

grupie 

przez uczniów 

samodzielnie 

według terminarz 

w librusie 

lub podczas lekcji 

online nauczyciel 

prosi konkretnego 

ucznia o 

przeczytanie pracy 

domowej.  

W przypadku 

trudności zawsze 

jest możliwy 

dodatkowy kontakt 

z nauczycielem. 

 

Chemia  Woda - właściwości i rola w przyrodzie. 

Woda jako rozpuszczalnik 

Rodzaje roztworów 

 

 

Zapoznanie się z 

materiałem z podręcznika, 

zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń. Filmy 

edukacyjne. Lekcja online 

 

Notatki w zeszycie, 

samodzielne 

wykonywanie 

ćwiczeń, zadań lub 

z pomocą 

nauczyciela po 

konsultacji 

 

Przesyłanie zdjęć 

lub skanów na 

mejla lub podczas 

lekcji on-line 

nauczyciel prosi o 

pokazanie notatek 

lub pracy domowej 

przez kamerkę  

fizyka Powtórzenie i ugruntowanie 

wiadomości dotyczących różnych 

rodzajów ruchu. 

Rozpoczęcie realizowania rozdziału o 

zasadach dynamiki Newtona. 

Wybrane przez 

nauczyciela zadania z 

podręcznika.  

(zgodnie z potrzebami i 

możliwościami uczniów)  

Filmy edukacyjne.  

Materiały zamieszczone 

przez nauczyciela w 

aplikacji Teams. 

Część zadań 

uczniowie 

wykonują 

samodzielnie 

według instrukcji w 

terminarzu. Część 

zadań wykonujemy 

wspólnie podczas 

lekcji online. W 

przypadku 

wystąpienia 

trudności uczeń ma 

zawsze możliwość 

kontaktu z 

nauczycielem.   

Uczniowie 

wykonują zdjęcia 

lub skany zadań i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową 

lub podczas lekcji 

online nauczyciel 

prosi konkretnego 

ucznia o pokazanie 

na kamerce notatek 

lub pracy 

domowej.  

W przypadku 

nauczania 

indywidualnego 

lub 



zindywidualizowan

ej ścieżki 

kształcenia 

dodatkowo poprzez 

aplikację 

Messenger.  

W przypadku 

trudności zawsze 

jest możliwy 

kontakt z 

nauczycielem. 

Biologia Zaburzenia funkcjonowania układu 

odpornościowego. 

 

Budowa i rola układu oddechowego. 

Zadania wg instrukcji 

nauczyciela, prezentacje 

multimedialne z opisem 

doświadczeń, prace 

plastyczne, projekty. 

 

Zadania, 

prace/projekty-

wysyłane 

nauczycielowi 

mailem. 

Samodzielna praca 

w ćwiczeniach - 

trudniejsze zadania 

do omówienia 

podczas konsultacji 

online/poprzez 

Libusa/maila 

 

Zdjęcia/skany 

wysyłane drogą 

mailową. 

 

  

geografia Energetyka 

Gospodarka morska 

Podsumowanie działu 4  

Dział 5- Usługi w Polsce- Rodzaje 

usług, Transport i łączność 

Wybrane zadania z 

podręcznika oraz 

ćwiczenia w zeszycie 

ćwiczeń. (linki do stron, 

praca wg instrukcji 

nauczyciela), prezentacje 

 

Samodzielne 

notatki, wykonanie 

ćwiczeń z pomocą 

nauczyciela 

poprzez Librusa lub 

lekcji on-line 

 

Przesłanie zdjęć 

lub skanów na 

maila 

 

 

   

Plastyka Gatunki filmowe Kończymy scenariusz 

(piosenkę) 

Konsultacje Przesłanie pracy na 

maila 

muzyka Beethoven Pieśń Oda do radości Nauka dwóch 

zwrotek 

Śpiewanie po 

powrocie do szkoły 



Informatyka  Blockly 

 

 

 

 

 

 

Lekcje z algorytmami 

 

 

 

Edytor tekstu 

Zadania do wykonania 

 

 

 

 

 

 

Filmy edukacyjne do 

obejrzenia+zadanie do 

wykonania 

 

Zadanie do wykonania 

 

Wykonanie zadań 

na platformie 

edukacyjnej 

 

 

 

 

Wykonanie zadań 

w programie Excel 

lub Word  

 

Wykonanie zadania 

w Wordzie 

Przesłanie do 

nauczyciela  

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku 

trudności 

 

Przesłanie do 

nauczyciela 

 

 

Przesłanie do 

nauczyciela 

Wf      

wdż     

Godz. wychow.     

Religia/ etyka Matka Jezusa – Matka Kościoła.  

Dla nas Obietnica zbawienia.  

Święta mojego zbawienia.  

Zmartwychwstał.  

Jezus mojej wiary. 

 

Teksty z podręcznika, 

zadania edukacyjne – 

materiały przekazywane w 

wiadomościach na Librusie. 

 

Sprawdzenie 

zeszytów w szkole 

(zapisy tematów 

lekcji i prac).  

W przypadku pracy 

na ocenę - 

przesłanie jej do 

nauczyciela przez 

wiadomość na 

Librusie lub w 

zeszycie zgodnie z 

poleceniem. 

 

Sprawdzenie 

zeszytów w szkole 

(zapisy tematów 

lekcji i prac).  

W przypadku pracy 

na ocenę - 

przesłanie jej do 

nauczyciela przez 

wiadomość na 

Librusie lub w 

zeszycie zgodnie z 

poleceniem. 

 

        

   

       Klasy 8 

       



VIII A 
Przedmioty Zakres treści (ogólnie z 

rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób 

monitorowania lub 

weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

J. polski Przygotowanie i 

powtórzenie do egzaminu 

ósmoklasisty, 

rozwiązywanie 

przykładowych testów 

ósmoklasisty, 

przypomnienie wybranych 

form wypowiedzi- wywiad, 

rozprawka, recenzja, 

opowiadanie; powtórzenie 

wiadomości ze 

słowotwórstwa i 

słownictwa 

Rozwiązywanie przykładowych testów 

ósmoklasisty, korzystanie z proponowanych 

materiałów powtórzeniowych dostępnych także 

online (linki przesłane przez nauczyciela), udział 

w próbnym egzaminie ósmoklasisty, 

wypracowanie. 

Samodzielne 

wykonanie zadań 

(po ewentualnej 

konsultacji z 

nauczycielem), 

sprawdzanie 

poprawności 

wykonanych 

zadań, omawianie 

zagadnień podczas 

lekcji online 

Omawianie 

zagadnień i 

sprawdzanie 

wykonania zadań na 

lekcjach online, 

sprawdzanie  zdjęć 

prac nadesłanych na 

elektroniczną pocztę 

służbową; 

omówienie próbnego 

sprawdzianu 

ósmoklasity 

 

J. angielski Rozdziały 11(zdrowie)-

12.(nauka technika) 

Zdrowie: Części ciała, 

zdrowy styl życia, choroby 

i wypadki, leczenie. Czas 

Past Perfect 

Nauka i technika: 

korzystanie z 

nowoczesnych technologii, 

odkrycia i wynalazki. 

Mowa zależna: 

 

 

 

Wybrane przez nauczyciela (ze względu na 

potrzeby i możliwości uczniów) ćwiczenia z 

podręcznika i zeszytu ćwiczeń ze wskazanych 

działów; 

 

 

Zadanie - 

ćwiczenia – 

wykonane 

samodziel-nie 

przez uczniów 

zgodnie z 

instrukcja-mi 

nauczyciela – 

omówione na   

konsultacjach 

mailowych lub w 

librusie /lekcjach 

online/ MS Teams 

Zadania 

wykonane 

samodzielnie i 

przesłane 

nauczycielowi. 

 

Skany lub zdjęcia 

wysyłane 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową / 

MS Teams ./ 

sprawdzenie 

wykonania ćwiczeń 

na lekcjach online / 

samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowych 

kart pracy 

podsumowujących 

dział /  wykonanie 

zadań na MS Teams. 

Po powrocie do 

szkoły przejrzenie i 

ocenienie zawartości 

notatek 



wykonanych w 

zeszytach i zeszytach 

ćwiczeń. 

(Forma do wyboru 

przez nauczyciela). 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku trudności.  

 

 

j. niemiecki Podróże, nazwy krajów, 

języków. Podróżowanie 

różnymi środkami 

lokomocji. Miasto i jego 

infrastruktura. 

Podręcznik str. 57-61, 70-72. Lekcje: Jeder 

möchte etwas anderes i Im Ballon über der Stadt. 

Zadania i 

materiały 

przesyłane 

poprzez 

wiadomości 

librusem i  MS 

Teams. 

Odsyłanie zadań w 

MS Teams, zdjęcia 

zadań w zeszycie w 

formie załącznika. 

j. hiszpański Rozdział 4. Vamos de viaje 

– los medios de transporte, 

la comparación de los 

medios de transporte, uso 

de las preposiociones 

A/DE/EN, hablamos de 

planes para el futuro 

(ir+a+infinitivo) la canción 

“Vivir mi vida”. Jedziemy 

w podróż - środki 

transportu, porównania 

środków transportu, uzycie 

przyimków A/DE/EN, 

mówimy o planach na 

przyszłość (konstrukcja 

ir+a+bezokolicznik) 

piosenka “vivir mi vida” 

Wybrane przez nauczyciela ćwiczenia z 

podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń, ćwiczenia 

stworzone przez nauczyciela, dodatkowe 

materiały interaktywne. 

 

Zadania i 

materiały 

przesyłane 

poprzez 

wiadomości na 

MS Teams. Praca 

z podręcznikiem i 

zeszytem ćwiczeń 

oraz 

przepisywanie do 

zeszytu notatek 

stworzonych przez 

nauczyciela. 

 

Odsyłanie zadań w 

aplikacji Teams, 

zdjęcia zadań w 

zeszycie, prace 

dodatkowe. 

 

Historia Realizacja tematów: 

1.  Solidarność 
2. Stan wojenny 

Zapoznanie się z tekstem w podręczniku i 

zapisanie tematu w zeszycie. Wypełnienie kart 

Praca z 

podręcznikiem 

oraz podczas 

Sprawdzenie prac 

uczniów wysłanych 

na emaila i w 



pracy, tekstu źródłowego ,  umieszczonych na 

stronie internetowej szkoły /aplikacji Teams. 

Praca podczas lekcji on-line. Wykonania pracy 

dodatkowej dotyczącej omawianych wydarzeń 

historycznych np. Referat, praca plastyczna 

 

lekcji on-line. 

Zadaniem 

uczniów jest 

wypełnienie kart 

pracy, 

wykonywanie 

notatek 

 

aplikacji Teams 

(skany, zdjęcia). 

Zadawanie pytań 

podczas lekcji oline. 

Prace dodatkowe. 

 

wos Realizacja tematów. 

1. Sejm i Senat 
2.Prezydent i Rada 

Ministrów. 

Zapoznanie się z tekstem w podręczniku i 

zapisanie tematu w zeszycie. Wypełnienie kart 

pracy, tekstu źródłowego ,  umieszczonych na 

stronie internetowej szkoły /aplikacji Teams. 

Praca podczas lekcji on-line. Wykonania pracy 

dodatkowej np. Referat, praca plastyczna 

 

Praca z 

podręcznikiem 

oraz podczas 

lekcji on-line. 

Zadaniem 

uczniów jest 

wypełnienie kart 

pracy, 

wykonywanie 

notatek 

 

Sprawdzenie prac 

uczniów wysłanych 

na emaila i w 

aplikacji Teams 

(skany, zdjęcia). 

Zadawanie pytań 

podczas lekcji oline. 

Prace dodatkowe. 

 

Matematyka Ostrosłupy, przygotowanie 

do egzaminu ósmoklasisty 

Zad. 1-9 str. 194,195 - podr., Zad. 10 - 13, 15, 

SCU str. 196, 197, Zad. 7-11 str. 199 - podr. 

(rysunki + obliczenia), wszystkie zadania z kartki, 

Arkusz 8-12 “Teraz egzamin arkusze”, Arkusz 1-

2 “Teraz egzamin – repetytorium", Test 

przygotowany w aplikacji Forms i Qizziz 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z 

uczniami podczas 

lekcji online, 

reszta jest 

wykonywana 

przez uczniów 

samodzielnie 

według terminarza 

w librusie. 

 

Uczniowie wykonują 

skany lub zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową 

lub w aplikacji 

Messenger. Podczas 

lekcji online 

nauczyciel prosi o 

pokazanie notatek 

lub pracy na 

kamerce. 

 

 

 

Chemia  Szereg homologiczny 

alkanów. 

Metan i etan. 

Zapoznanie się z materiałem z podręcznika, 

zadania z podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Filmy 

edukacyjne. Lekcja online 

Notatki w 

zeszycie, 

samodzielne 

Przesyłanie zdjęć lub 

skanów na mejla lub 

podczas lekcji on-



Porównanie właściwości 

alkanów 

Szeregi homologiczne 

alkenów i alkinów. Eten i 

Etyn 

 

 

wykonywanie 

ćwiczeń, zadań 

lub z pomocą 

nauczyciela po 

konsultacji 

 

line nauczyciel prosi 

o pokazanie notatek 

lub pracy domowej 

przez kamerkę 

 

fizyka Podstawowe wiadomości 

związane z magnetyzmem.  

Bieguny magnetyczne, 

bieguny magnetyczne 

Ziemi.  

Oddziaływania 

magnetyczne.  

 Podstawowe właściwości 

dotyczące przewodników, 

w których płynie prąd 

elektryczny. 

Wybrane przez nauczyciela zadania z 

podręcznika.  

(zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów)  

Filmy edukacyjne.  

Materiały zamieszczone przez nauczyciela w 

aplikacji Teams. 

 Część zadań 

uczniowie 

wykonują 

samodzielnie 

według instrukcji 

w terminarzu. 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie podczas 

lekcji online. W 

przypadku 

wystąpienia 

trudności uczeń 

ma zawsze 

możliwość 

kontaktu z 

nauczycielem.   

Uczniowie wykonują 

zdjęcia lub skany 

zadań i wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową 

lub podczas lekcji 

online nauczyciel 

prosi konkretnego 

ucznia o pokazanie 

na kamerce notatek 

lub pracy domowej.  

W przypadku 

nauczania 

indywidualnego lub 

zindywidualizowanej 

ścieżki kształcenia 

dodatkowo poprzez 

aplikację Messenger. 

W przypadku 

trudności zawsze jest 

możliwy kontakt z 

nauczycielem. 

Biologia  Mechanizmy ewolucji. 

Pochodzenie człowieka. 
Zadania wg 

instrukcji 

nauczyciela, 

prezentacje 

multimedialne 

, prace 

plastyczne, 

projekty. 

 

Zadania, 

prace/projekty-

wysyłane 

nauczycielowi 

mailem. 

Samodzielna 

praca w 

ćwiczeniach - 

trudniejsze 

Zdjęcia/skany 

wysyłane 

drogą 

mailową. 

  



zadania do 

omówienia 

podczas 

konsultacji 

online/poprzez 

Libusa/maila 

 
 

geografia Tornada i cyklony 

tropikalne w Ameryce 

Północnej 

W Amazonii 

Ludność Ameryki 

Wybrane zadania z podręcznika oraz ćwiczenia w 

zeszycie ćwiczeń. (linki do stron, praca wg 

instrukcji nauczyciela), prezentacje, filmy 

 

Samodzielne 

notatki, 

wykonanie 

ćwiczeń z pomocą 

nauczyciela 

poprzez Librusa 

lub lekcji on-line 

 

Uczniowie wykonują 

skany lub zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową. 

Podczas lekcji online 

nauczyciel prosi o 

pokazanie notatek 

lub pracy na 

kamerce. 

 

Edb. Porażenie prądem 

elektrycznym. Pioruny. 

Podstawowe wiadomości z 

zakresu pierwszej pomocy. 

Postępowanie w miejscu 

zdarzenia. 

Praca wg instrukcji nauczyciela. 

Prezentacje multimedialne lub referat. 

Pytania kontrolne na końcu każdego tematu w 

podręczniku. 

Referat. 

Samodzielne 

notatki, 

wykonanie 

ćwiczeń z pomocą 

nauczyciela 

poprzez dziennik 

elektroniczny. 

 

Pogadanka po 

powrocie.  

Kontakt z 

nauczycielem, w 

przypadku 

problemów 

 

 

doradz.zaw     

informatyka Algorytmy  - Akademia 

Khana 

 

 

W chmurze  

 

 

 

Obejrzeć film  
https://liblink.pl/yDtXratEM4 
 
Zapoznać się z usługą Teams na podstawie instrukcji 
 
 
Obejrzeć film  
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-
science/cryptography#modern-crypt 

 

 

 

Poprawnie się 

zalogować 

Pogadanka po 

powrocie 

 

Kontakt z 

nauczycielem, w 

przypadku 

problemów 

 

https://liblink.pl/yDtXratEM4
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography#modern-crypt
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography#modern-crypt


Podróż w krainę 

kryptografii  

Akademia Khana 

 

Pogadanka po 

powrocie 

 

 

religia/etyka Co to znaczy że jestem 

Polakiem? 

Czy kocham swoje życie? 

Czy naprawdę chce być 

wolny? 

Ofiara naszego zbawienia. 

Zwycięzca śmierci. 

 

Teksty z podręcznika, zadania edukacyjne – materiały 

przekazywane w wiadomościach na Librusie. 

 

Praca samodzielna 

ucznia – czytanie 

tekstu, wykonanie 

poleceń według 

wskazówek 

nauczyciela. 

 

Sprawdzenie 

zeszytów w szkole 

(zapisy tematów 

lekcji i prac).  

W przypadku pracy 

na ocenę - przesłanie 

jej do nauczyciela 

przez wiadomość na 

Librusie lub w 

zeszycie zgodnie z 

poleceniem. 

 

Wf  Różnorodne ćwiczenia 

uspokajające i relaksacyjne 

Ćwiczenia przygotowawcze 

do dyscyplin 

lekkoatletycznych 

Ćwiczenia kształtujące 

prawidłową postawę ciała 

Ćwiczenia korekcyjne wad 

postawy 

 

Wybrane ćwiczenia dostosowane do warunków i 

możliwości ucznia (ze względu na siedzący tryb 

funkcjonowania przed komputerem w obecnej 

sytuacji) 

 

Ćwiczenia 

wykonywane w 

domu przesłane 

przez nauczyciela w 

formie opisowej 

oraz za pomocą 

linków do 

prezentacji 

filmowych 

przedstawiających 

prawidłowe wzorce 

ruchowe. 

 

Przesłanie informacji 

zwrotnej przez rodzica 

bądź ucznia librusem 

po zrealizowaniu 

zadania. Czas realizacji 

- raz w tygodniu. 

 

Godz. wychow. Zdalne uczenie się; 

monitorowanie pracy i 

realizacji zadań przez 

uczniów 

Nie dotyczy Kontakt: MS 

Teams, Librus 

Nie dotyczy 

wdż     

 



VI
II 
B 

Przedmioty Zakres treści (ogólnie z rozkładu 

materiału) 

Zadania do realizacji Sposób 

realizacj

i 

Sposób 

monitorowa

nia lub 

weryfikacji 

wiedzy i 

umiejętności 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

J. polski Przygotowanie i powtórzenie do 

egzaminu ósmoklasisty, 

rozwiązywanie przykładowych testów 

ósmoklasisty, przypomnienie 

wybranych form wypowiedzi- wywiad, 

rozprawka, recenzja, opowiadanie; 

powtórzenie wiadomości ze 

słowotwórstwa i słownictwa 

 

Rozwiązywanie przykładowych 

testów ósmoklasisty, korzystanie 

z proponowanych materiałów 

powtórzeniowych dostępnych 

także online (linki przesłane 

przez nauczyciela), udział w 

próbnym egzaminie 

ósmoklasisty, wypracowanie. 

 

Samodzi

elne 

wykona

nie 

zadań 

(po 

ewentual

nej 

konsulta

cji z 

nauczyci

elem), 

sprawdz

anie 

poprawn

ości 

wykona

nych 

zadań, 

omawia

nie 

zagadnie

ń 

podczas 

lekcji 

online 

 

Omawianie 

zagadnień i 

sprawdzanie 

wykonania 

zadań na 

lekcjach 

online, 

sprawdzanie  

zdjęć prac 

nadesłanych 

na 

elektroniczn

ą pocztę 

służbową, 

omówienie 

próbnego 

egzaminu 

ósmoklasist

y 

 

J. angielski Rozdziały 11(zdrowie)-12.(nauka 

technika) Zdrowie: Części ciała, 

zdrowy styl życia, choroby i wypadki, 

leczenie. Czas Past Perfect 

Wybrane przez nauczyciela (ze 

względu na potrzeby i 

możliwości uczniów) ćwiczenia 

Zadanie 

- 

ćwiczeni

a – 

Instrukcje 

przekazywa

ne przez 

Librus. 



Nauka i technika: korzystanie z 

nowoczesnych technologii, odkrycia i 

wynalazki. Mowa zależna: 

 

Gr. Średniozaawansowana 

Rozdziały 9 i 10: słownictwo z zakresu 

kultury i sportu; zdania warunkowe 

typu 0, 1, 2; zdania czasowe; zdania 

porównawcze z ‘as...as’; konstrukcja z 

‘too’ i ‘enough’; stopniowanie 

przymiotników i przysłówków; 

czytanie i słuchanie ze zrozumieniem; 

tworzenie wpisu o sporcie na blogu 

oraz e-maila prywatnego z poradą. 

z podręcznika i zeszytu ćwiczeń 

ze wskazanych działów; 

 

wykona

ne 

samodzi

el-nie 

przez 

uczniów 

zgodnie 

z 

instrukcj

a-mi 

nauczyci

ela – 

omówio

ne na   

konsulta

cjach 

mailowy

ch lub w 

librusie 

/lekcjach 

online/ 

MS 

Teams 

Zadania 

wykona

ne 

samodzi

elnie i 

przesłan

e 

nauczyci

elowi. 

 

  

 

Skany lub 

zdjęcia 

wybranych 

prac 

wysyłane 

nauczycielo

wi na 

skrzynkę 

mailową / 

MS Teams 

./ 

sprawdzenie 

wykonania 

ćwiczeń na 

lekcjach 

online /  /  

wykonanie 

zadań na 

MS Teams. 

Po powrocie 

do szkoły 

przejrzenie i 

ocenienie 

zawartości 

notatek 

wykonanych 

w zeszytach 

i zeszytach 

ćwiczeń. 

(Forma do 

wyboru 

przez 

nauczyciela)

. 

Kontakt z 

nauczyciele

m w 



przypadku 

trudności.  

Stały 

kontakt z 

rodzicami 

na librusie. 

j. niemiecki Podróże, nazwy krajów, języków. 

Podróżowanie różnymi środkami 

lokomocji. Miasto i jego infrastruktura. 

Podręcznik str. 57-61, 70-72. 

Lekcje: Jeder möchte etwas 

anderes i Im Ballon über der 

Stadt. 

Zadania 

i 

materiał

y 

przesyła

ne 

poprzez 

wiadom

ości 

librusem 

i  MS 

Teams. 

Odsyłanie 

zadań w MS 

Teams, 

zdjęcia 

zadań w 

zeszycie w 

formie 

załącznika. 

j. hiszpański Rozdział 4. Vamos de viaje – los 

medios de transporte, la comparación 

de los medios de transporte, uso de las 

preposiociones A/DE/EN, hablamos de 

planes para el futuro (ir+a+infinitivo) 

la canción “Vivir mi vida”. Jedziemy 

w podróż - środki transportu, 

porównania środków transportu, uzycie 

przyimków A/DE/EN, mówimy o 

planach na przyszłość (konstrukcja 

ir+a+bezokolicznik) piosenka “vivir mi 

vida” 

 

Wybrane przez nauczyciela 

ćwiczenia z podręcznika oraz 

zeszytu ćwiczeń, ćwiczenia 

stworzone przez nauczyciela, 

dodatkowe materiały 

interaktywne. 

 

Zadania 

i 

materiał

y 

przesyła

ne 

poprzez 

wiadom

ości na 

MS 

Teams. 

Praca z 

podręcz

nikiem i 

zeszyte

m 

ćwiczeń 

oraz 

przepisy

Odsyłanie 

zadań w 

aplikacji 

Teams, 

zdjęcia 

zadań w 

zeszycie, 

prace 

dodatkowe. 

 



wanie do 

zeszytu 

notatek 

stworzo

nych 

przez 

nauczyci

ela. 

 

Historia Realizacja tematów: 

1.  Solidarność 
2. Stan wojenny 

 

Zapoznanie się z tekstem w 

podręczniku i zapisanie tematu 

w zeszycie. Wypełnienie kart 

pracy, tekstu źródłowego ,  

umieszczonych na stronie 

internetowej szkoły /aplikacji 

Teams. 

Praca podczas lekcji on-line. 

Wykonania pracy dodatkowej 

dotyczącej omawianych 

wydarzeń historycznych np. 

Referat, praca plastyczna 

 

Praca z 

podręcz

nikiem 

oraz 

podczas 

lekcji 

on-line. 

Zadanie

m 

uczniów 

jest 

wypełni

enie kart 

pracy, 

wykony

wanie 

notatek 

 

Sprawdzeni

e prac 

uczniów 

wysłanych 

na emaila i 

w aplikacji 

Teams 

(skany, 

zdjęcia). 

Zadawanie 

pytań 

podczas 

lekcji oline. 

Prace 

dodatkowe. 

 

wos Realizacja Tematów. 

1. Sejm i senat 
2. Prezydent i Rada Ministrów 

Zapoznanie się z tekstem w 

podręczniku i zapisanie tematu 

w zeszycie. Wypełnienie kart 

pracy, tekstu źródłowego ,  

umieszczonych na stronie 

internetowej szkoły /aplikacji 

Teams. 

Praca podczas lekcji on-line. 

Wykonania pracy dodatkowej  

np. Referat, praca plastyczna 

Praca z 

podręcz

nikiem 

oraz 

podczas 

lekcji 

on-line. 

Zadanie

m 

uczniów 

Sprawdzeni

e prac 

uczniów 

wysłanych 

na emaila i 

w aplikacji 

Teams 

(skany, 

zdjęcia). 

Zadawanie 



 jest 

wypełni

enie kart 

pracy, 

wykony

wanie 

notatek 

 

pytań 

podczas 

lekcji oline. 

Prace 

dodatkowe. 

 

Matematyka Przygotowanie do egzaminu 

ósmoklasisty 

Powtórki z CKE, Przed 

egzaminem-Arkusze(Arkusz nr 

8-12), Repetytorium-Arkusz 1,2 

Uczniow

ie 

rozwiąz

ują 

arkusze 

samodzi

elnie 

wg. 

Termina

rza w 

librusie 

Uczniowie 

robią skany 

lub zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielo

wi na 

skrzynkę 

mailową lub 

aplikacji 

Teams. 

Konsultacje 

wg. 

Terminarza. 

Chemia   

Metan i etan. 

Porównanie właściwości alkanów 

Szeregi homologiczne alkenów i 

alkinów. Eten i Etyn 

 

Zapoznanie się z materiałem z 

podręcznika, zadania z 

podręcznika i zeszytu ćwiczeń. 

Filmy edukacyjne. Lekcja online 

 

 

 

Notatki 

w 

zeszycie, 

samodzi

elne 

wykony

wanie 

ćwiczeń, 

zadań 

lub z 

pomocą 

nauczyci

ela po 

konsulta

cji 

 

Przesyłanie 

zdjęć lub 

skanów na 

mejla lub 

podczas 

lekcji on-

line 

nauczyciel 

prosi o 

pokazanie 

notatek lub 

pracy 

domowej 

przez 

kamerkę 

 



fizyka Podstawowe wiadomości związane z 

magnetyzmem.  

Bieguny magnetyczne, bieguny 

magnetyczne Ziemi.  

Oddziaływania magnetyczne.  

Podstawowe właściwości dotyczące 

przewodników, w których płynie prąd 

elektryczny. 

Wybrane przez nauczyciela 

zadania z podręcznika.  

(zgodnie z potrzebami i 

możliwościami uczniów)  

 Filmy edukacyjne.  

Materiały zamieszczone przez 

nauczyciela w aplikacji Teams. 

Część 

zadań 

uczniow

ie 

wykonuj

ą 

samodzi

elnie 

według 

instrukcj

i w 

terminar

zu. 

Część 

zadań 

wykonuj

emy 

wspólnie 

podczas 

lekcji 

online. 

W 

przypad

ku 

wystąpie

nia 

trudnośc

i uczeń 

ma 

zawsze 

możliwo

ść 

kontaktu 

z 

nauczyci

elem.  

Uczniowie 

wykonują 

zdjęcia lub 

skany zadań 

i wysyłają 

nauczycielo

wi na 

skrzynkę 

mailową lub 

podczas 

lekcji online 

nauczyciel 

prosi 

konkretnego 

ucznia o 

pokazanie 

na kamerce 

notatek lub 

pracy 

domowej.   

W 

przypadku 

nauczania 

indywidualn

ego lub 

zindywidual

izowanej 

ścieżki 

kształcenia 

dodatkowo 

poprzez 

aplikację 

Messenger. 

W 

przypadku 

trudności 

zawsze jest 



możliwy 

kontakt z 

nauczyciele

m. 

Biologia  Mechanizmy ewolucji. 

Pochodzenie człowieka. 
Zadania 

wg 

instrukc

ji 

nauczyc

iela, 

prezenta

cje 

multime

dialne , 

prace 

plastycz

ne, 

projekty

. 

 

Zadania, 

prace/pr

ojekty-

wysyłan

e 

nauczyci

elowi 

mailem. 

Samodzi

elna 

praca w 

ćwiczeni

ach - 

trudniejs

ze 

zadania 

do 

omówie

nia 

podczas 

konsulta

cji 

online/p

oprzez 

Libusa/

maila 

 

Zdjęcia/

skany 

wysyłan

e drogą 

mailow

ą. 

 

  

geografia Torna

da i 

cyklo

ny 

tropik

alne 

Wybra

ne 

zadania 

z 

podręcz

nika 

Samod

zielne 

notatki, 

wykon

anie 

ćwicze

Ucznio

wie 

wykonu

ją skany 

lub 

zdjęcia i 

   



w 

Amer

yce 

Półno

cnej 

W 

Amaz

onii 

Ludn

ość 

Amer

yki  

oraz 

ćwicze

nia w 

zeszyci

e 

ćwicze

ń. (linki 

do 

stron, 

praca 

wg 

instruk

cji 

nauczy

ciela), 

prezent

acje, 

filmy 

 

ń z 

pomoc

ą 

nauczy

ciela 

poprze

z 

Librusa 

lub 

lekcji 

on-line 

 

wysyłaj

ą 

nauczyc

ielowi 

na 

skrzynk

ę 

mailową

. 

Podczas 

lekcji 

online 

nauczyc

iel prosi 

o 

pokazan

ie 

notatek 

lub 

pracy na 

kamerce

. 

 
 

Ed

b. 

Porażen

ie 

prądem 

elektryc

znym. 

Pioruny. 

Podstaw

owe 

wiadom

ości z 

zakresu 

pierwsz

ej 

Praca 

wg 

instrukc

ji 

nauczyc

iela. 

Prezenta

cje 

multime

dialne 

lub 

referat. 

Pytania 

kontroln

Referat. 

Samodz

ielne 

notatki, 

wykona

nie 

ćwiczeń 

z 

pomocą 

nauczyc

iela 

poprzez 

dzienni

k 

Pogadan

ka po 

powroci

e.  

Kontakt 

z 

nauczyc

ielem, w 

przypad

ku 

problem

ów 

 

 

    



pomocy

. 

Postępo

wanie w 

miejscu 

zdarzeni

a. 

e na 

końcu 

każdego 

tematu 

w 

podręcz

niku. 

elektron

iczny. 

 

 

doradz.zaw     

Informatyka Algorytmy  - Akademia Khana  
  
  
W chmurze   
  
  
 Kryptografia - Akademia Khana  
  
  
   

Obejrzeć film  
https://liblink.pl/yDtXratEM4 
 
Zapoznać się z usługą Teams na 
podstawie instrukcji 
 
Obejrzeć film  
https://pl.khanacademy.org/comp
uting/computer-
science/cryptography#modern-
crypt 

 
 
 
Poprawni
e się 
zalogowa
ć 

 

Pogadanka 
po powrocie 
 
Kontakt z 
nauczycielem
, w 
przypadku 
problemów 
 
Pogadanka 
po powrocie 

 

religia/etyka Co to znaczy że jestem Polakiem? 

Czy kocham swoje życie? 

Czy naprawdę chce być wolny? 

Ofiara naszego zbawienia. 

Zwycięzca śmierci. 

 

Teksty z podręcznika, zadania 

edukacyjne – materiały 

przekazywane w wiadomościach na 

Librusie. 

 

Praca 

samodzie

lna 

ucznia – 

czytanie 

tekstu, 

wykonani

e poleceń 

według 

wskazów

ek 

nauczycie

la. 

 

Sprawdzeni

e zeszytów 

w szkole 

(zapisy 

tematów 

lekcji i 

prac).  

W 

przypadku 

pracy na 

ocenę - 

przesłanie 

jej do 

nauczyciela 

przez 

wiadomość 

na Librusie 

https://liblink.pl/yDtXratEM4
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography#modern-crypt
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography#modern-crypt
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography#modern-crypt
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography#modern-crypt


lub w 

zeszycie 

zgodnie z 

poleceniem. 

 

Wf  Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna  
    Ocena poziomu sprawności fizycznej za pomocą wybranych 
testów. Interpretacja wyników.  
 Indywidualny dobór ćwiczeń 

kształtujących i rozwijających wybrane 

cechy sprawności fizycznej.  

 Samodzielny dobór ćwiczeń 

zwiększających specjalistyczne 

umiejętności ruchowe i rozwijających 

ogólną  

 sprawność fizyczną.  
   Cechy prawidłowej postawy ciała. Samoocena postawy. 
Prawidłowa postawa na co dzień. Wady postawy,  
przyczyny, zapobieganie. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne 
wyrównujące wady postawy, kształtujące  
prawidłową sylwetkę.  
Wzrost i waga. Siatki centylowe. Obliczanie indeksu masy ciała 
BMI, interpretacja i porównanie wyników,  
możliwości poprawy. Aktywność fizyczna i dieta jako sposoby na 
prawidłową masę ciała  
 Aktywność fizyczna  
    Zabawy i ćwiczenia 

ogólnorozwojowe oraz kształtujące 

określone zdolności motoryczne.  
   Różnorodne formy muzyczno-ruchowe do wyboru przez 
uczniów, np. aerobik, zumba, high/low impact aerobic.  
 Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej  
    Skutki przetrenowania.  

 Właściwe przygotowanie organizmu 

do wysiłku.  
Ćwiczenia relaksacyjne, gimnastyka poranna i śródlekcyjna.  
   Zasady zdrowego korzystania z technologii komputerowej.  
Zagrożenia związane z aktywnością fizyczną.  
Predyspozycje do określonych form aktywności, właściwy dobór 
obciążeń i intensywności ćwiczeń.  
 Edukacja zdrowotna  
 Uzależnienia. Szkodliwy wpływ 

używek, sterydów, alkoholu, nikotyny 

i narkotyków na organizm.  

 Zależność pomiędzy zdrowiem a 

aktywnością ruchową.  

Oceniam swoją sprawność fizyczną. 
Test sprawności fizycznej. 
Interpretacja wyników  
    Jak rozwijać swoją sprawność 
fizyczną? Ćwiczenia  
 rozwijające ogólną sprawność 
fizyczną, zestawy ćwiczeń 
kształtujące wybrane zdolności 
motoryczne  
     Umiejętności i możliwości. 
Samoocena umiejętności  
 ruchowych  
Postawa ciała. Cechy prawidłowej 
postawy. Wady postawy  
Ile ważę? Jak jestem wysoki? 
Wskaźnik masy ciała  
 BMI. Siatki centylowe. Potrzeba 
kontroli swojej masy ciała.  
Jak dbać o prawidłową wagę? 
Aktywność i dieta  
 jako sposoby na prawidłową masę 
ciała. Aerobik  

 i zumba. Ćwiczenia z muzyką  
Aktywny wypoczynek.  
 

 

  

 



 Przeciwwskazania do uprawiania 

aktywności fizycznej.  
Pojęcie zdrowia i choroby.  
Czynniki sprzyjające i zagrażające zdrowiu. Prozdrowotne 
zachowania. Tryb życia a zdrowie.  
Gimnastyka poranna, ćwiczenia śródlekcyjne i międzylekcyjne.  
Zależność pomiędzy zdrowiem a aktywnością ruchową.  
Higieniczny i aktywny styl życia. Plan dnia, wypoczynek czynny i 
bierny.  
Zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu.  
Masa ciała a dieta i aktywność fizyczna. Przyczyny i skutki otyłości.  
Zagrożenia związane z odchudzaniem się i przejadaniem. 
Anoreksja, bulimia.  
 Kompetencje społeczne  
    Samoocena własnych umiejętności.  

 Wykonanie ćwiczeń z pełnym 

zaangażowaniem i na miarę swoich 

maksymalnych możliwości   
   Stres i jego skutki. „Zajadanie problemów”.  
Odpowiedzialność za swoje zdrowie. Troska i dbałość o własne 
ciało – kształtowanie i kontrolowanie swojej sprawności fizycznej  

Godz. wychow.     

wdż     

 

VI
II 
C 

Przedmioty Zakres treści (ogólnie z rozkładu 

materiału) 

Zadania do realizacji Sposób 

realizacji 

Sposób 

monitorowa

nia lub 

weryfikacji 

wiedzy i 

umiejętnośc

i 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

J. polski 1.Rozwiązywanie zadań 

przygotowujących do egzaminu 

ósmoklasisty z Repetytorium, 

przykładowych testów 

2.Gramatyka – słowotwórstwo, 

składnia, słownictwo 

3.Powtórzenie wiadomości o 

dramacie. 

4.Przypomnienie treści omówionych 

lektur 

Dostosowane do potrzeb i 

możliwości uczniów – 

ćwiczenia z lektury, 

podręcznika i zeszytu ćwiczeń 

ze wskazanych działów 

podstawy programowej. 

 

Zadania, 

ćwiczenia 

wykonyw

ane 

samodziel

nie przez 

uczniów 

zgodnie z 

instrukcja

mi 

podanymi 

Skany lub 

zdjęcia 

wysyłane 

nauczycielo

wi na 

skrzynkę 

mailową, 

MS Teams . 

Sprawdzani

e 

wykonania 



5.Tworzenie wypowiedzi – 

wypracowania argumentacyjne, 

wypracowania o charakterze 

twórczym, krótkie formy użytkowe 

 

przez 

nauczycie

la 

pisemnie 

przy 

pomocy 

Librusa , 

zdalne 

lekcje.gov

, a także 

omówion

e podczas  

konsultacj

i przez 

platformę 

MS 

Teams. 

Zadania 

wykonane 

samodziel

nie przez 

ucznia w 

domu i 

przesłane 

nauczycie

lowi przy 

pomocy 

poczty 

służbowej

. 

 

ćwiczeń na 

lekcjach 

online, a 

także 

samodzielne 

wykonanie 

powtórzenio

wych kart 

pracy 

ćwiczeniow

ych lub 

podsumowu

jących 

temat;  

wykonanie 

zadań na 

MS Teams. 

Zadania 

będą 

sprawdzane 

na bieżąco, 

a wszelkie 

informacje 

o błędach 

przesłane 

przy 

pomocy 

dziennika 

elektroniczn

ego Librus 

lub poczty 

służbowej.  

Przejrzenie i 

ocenienie 

zawartości 

notatek 

wykonanyc



h w 

zeszytach i 

zeszytach 

ćwiczeń.  
Kontakt z 
nauczycielem 
w przypadku 
trudności 
poprzez 
dziennik 
elektroniczny 
Librus lub 
przy pomocy 
poczty 
służbowej. 

J. angielski Rozdziały 11(zdrowie)-12.(nauka 

technika) Zdrowie: Części ciała, 

zdrowy styl życia, choroby i wypadki, 

leczenie. Czas Past Perfect 

Nauka i technika: korzystanie z 

nowoczesnych technologii, odkrycia i 

wynalazki. Mowa zależna: 

 

Gr. Średniozaawansowana: 

Zestawy egzaminacyjne. 

Unit 9 –kultura - słownictwo, praca z 

tekstem czytanym i słuchanym, 

pisanie maili, zdania warunkowe typ 

O,1,2: zdania okolicznika czasu. 

Unit 10 (część działu) - stopniowanie 

przymiotników i przysłówków, 

konstrukcje przymiotnikowe. Sport - 

słownictwo.Praca z tekstem czytanym 

i słuchanym 

 

 

 

Wybrane przez nauczyciela (ze 

względu na potrzeby i 

możliwości uczniów) ćwiczenia 

z podręcznika i zeszytu ćwiczeń 

ze wskazanych działów; 

 

 

Gr. Średniozaawansowana: 

Jak wyżej 

Zadanie - 

ćwiczenia 

– 

wykonane 

samodziel

-nie przez 

uczniów 

zgodnie z 

instrukcja

-mi 

nauczycie

la – 

omówion

e na   

konsultacj

ach 

mailowyc

h lub w 

librusie 

/lekcjach 

online/ 

MS 

Teams 

Skany lub 

zdjęcia 

wysyłane 

nauczycielo

wi na 

skrzynkę 

mailową / 

MS Teams 

./ 

sprawdzenie 

wykonania 

ćwiczeń na 

lekcjach 

online / 

samodzielne 

wykonanie 

powtórzenio

wych kart 

pracy 

podsumowu

jących dział 

/  

wykonanie 



Zadania 

wykonane 

samodziel

nie i 

przesłane 

nauczycie

lowi. 

 

Gr. 

Średnioza

awans.: 

Jak wyżej 

 

zadań na 

MS Teams. 

Po powrocie 

do szkoły 

przejrzenie i 

ocenienie 

zawartości 

notatek 

wykonanyc

h w 

zeszytach i 

zeszytach 

ćwiczeń. 

(Forma do 

wyboru 

przez 

nauczyciela)

. 

Kontakt z 

nauczyciele

m w 

przypadku 

trudności.  

Gr. 

Średniozaa

wans.: 

Instrukcje 

przekazywa

ne przez 

Librus. 

Wybrane 

wykonane 

zad. 

Przesyłane 

na mail. 

Pozostałe 

ćw. Zostaną 



spr. Po 

powrocie do 

szkoły. 

j. niemiecki Plany wakacyjne i ferii zimowych, 

terminy ferii i wakacji w Niemczech i 

w Polsce. Podróże, nazwy krajów, 

języków. 

Podręcznik str. 54-60. Lekcje: 

Ferien sind immer zu kurz i 

Jeder möchte etwas anderes. 

Zadania i 

materiały 

przesyłan

e poprzez 

wiadomoś

ci 

librusem i  

MS 

Teams. 

Odsyłanie 

zadań w MS 

Teams, 

zdjęcia 

zadań w 

zeszycie w 

formie 

załącznika. 

j. hiszpański Rozdział 4. Vamos de viaje – los 

medios de transporte, la comparación 

de los medios de transporte, uso de las 

preposiociones A/DE/EN, hablamos 

de planes para el futuro 

(ir+a+infinitivo) la canción “Vivir mi 

vida”. Jedziemy w podróż - środki 

transportu, porównania środków 

transportu, uzycie przyimków 

A/DE/EN, mówimy o planach na 

przyszłość (konstrukcja 

ir+a+bezokolicznik) piosenka “vivir 

mi vida” 

 

Wybrane przez nauczyciela 

ćwiczenia z podręcznika oraz 

zeszytu ćwiczeń, ćwiczenia 

stworzone przez nauczyciela, 

dodatkowe materiały 

interaktywne. 

 

Zadania i 

materiały 

przesyłan

e poprzez 

wiadomoś

ci na MS 

Teams. 

Praca z 

podręczni

kiem i 

zeszytem 

ćwiczeń 

oraz 

przepisyw

anie do 

zeszytu 

notatek 

stworzony

ch przez 

nauczycie

la. 

 

Odsyłanie 

zadań w 

aplikacji 

Teams, 

zdjęcia 

zadań w 

zeszycie, 

prace 

dodatkowe. 

 

Historia Realizacja tematów: 

1. Solidarność 

2.Stan wojenny 

Zapoznanie się z tekstem w 

podręczniku i zapisanie tematu 

w zeszycie. Wypełnienie kart 

Praca z 

podręczni

kiem oraz 

Sprawdzeni

e prac 

uczniów 



 pracy, tekstu źródłowego ,  

umieszczonych na stronie 

internetowej szkoły /aplikacji 

Teams. 

Praca podczas lekcji on-line. 

Wykonania pracy dodatkowej 

dotyczącej omawianych 

wydarzeń historycznych np. 

Referat, praca plastyczna 

 

podczas 

lekcji on-

line. 

Zadaniem 

uczniów 

jest 

wypełnien

ie kart 

pracy, 

wykonyw

anie 

notatek 

 

wysłanych 

na emaila i 

w aplikacji 

Teams 

(skany, 

zdjęcia). 

Zadawanie 

pytań 

podczas 

lekcji oline. 

Prace 

dodatkowe. 

 

wos Realizacja tematów. 

1. Sejm i senat. 
2. Prezydent i Rada Ministrów 

Zapoznanie się z tekstem w 

podręczniku i zapisanie tematu 

w zeszycie. Wypełnienie kart 

pracy, tekstu źródłowego ,  

umieszczonych na stronie 

internetowej szkoły /aplikacji 

Teams. 

Praca podczas lekcji on-line. 

Wykonania pracy dodatkowej 

np. Referat, praca plastyczna 

 

Praca z 

podręczni

kiem oraz 

podczas 

lekcji on-

line. 

Zadaniem 

uczniów 

jest 

wypełnien

ie kart 

pracy, 

wykonyw

anie 

notatek 

 

Sprawdzeni

e prac 

uczniów 

wysłanych 

na emaila i 

w aplikacji 

Teams 

(skany, 

zdjęcia). 

Zadawanie 

pytań 

podczas 

lekcji oline. 

Prace 

dodatkowe. 

 

Matematyka Przygotowanie do egzaminu Arkusze 2-10 Nowa Era, 

dodatkowe arkusze próbne 

przygotowane przez 

nauczyciela, udział w próbnym 

egzaminie ósmoklasisty 

Uczniowi

e 

rozwiązuj

ą arkusze 

samodziel

nie wg. 

terminarz

a w 

Uczniowie 

robią skany 

lub zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielo

wi na 

skrzynkę 

mailową, 



librusie,  

omawiani

e arkuszy 

podczas 

lekcji 

online 

 

dodatkowe 

konsultacje 

wg. 

Terminarza. 

W 

przypadku 

trudności 

zawsze jest 

możliwy 

dodatkowy 

kontakt z 

nauczyciele

m 

Chemia  Szereg homologiczny alkanów. 

Metan i etan. 

Porównanie właściwości alkanów 

Szeregi homologiczne alkenów i 

alkinów. Eten i Etyn 

 

Zapoznanie się z materiałem z 

podręcznika, zadania z 

podręcznika i zeszytu ćwiczeń. 

Filmy edukacyjne. Lekcja 

online 

 

 

 

Notatki w 

zeszycie, 

samodziel

ne 

wykonyw

anie 

ćwiczeń, 

zadań lub 

z pomocą 

nauczycie

la po 

konsultacj

i 

 

Przesyłanie 

zdjęć lub 

skanów na 

mejla lub 

podczas 

lekcji on-

line 

nauczyciel 

prosi o 

pokazanie 

notatek lub 

pracy 

domowej 

przez 

kamerkę 

 

fizyka Podstawowe wiadomości związane z 

magnetyzmem. 

Bieguny magnetyczne, bieguny 

magnetyczne Ziemi. 

Oddziaływania magnetyczne. 

Podstawowe właściwości dotyczące 

przewodników, w których płynie prąd 

elektryczny. 

Wybrane przez nauczyciela 

zadania z podręcznika.  

(zgodnie z potrzebami i 

możliwościami uczniów)  

Filmy edukacyjne.  

Materiały zamieszczone przez 

nauczyciela w aplikacji Teams. 

Część 

zadań 

uczniowie 

wykonują 

samodziel

nie 

według 

instrukcji 

Uczniowie 

wykonują 

zdjęcia lub 

skany zadań 

i wysyłają 

nauczycielo

wi na 

skrzynkę 



w 

terminarz

u. Część 

zadań 

wykonuje

my 

wspólnie 

podczas 

lekcji 

online. W 

przypadk

u 

wystąpien

ia 

trudności 

uczeń ma 

zawsze 

możliwoś

ć 

kontaktu 

z 

nauczycie

lem.   

mailową lub 

podczas 

lekcji online 

nauczyciel 

prosi 

konkretnego 

ucznia o 

pokazanie 

na kamerce 

notatek lub 

pracy 

domowej.   

W 

przypadku 

nauczania 

indywidualn

ego lub 

zindywidual

izowanej 

ścieżki 

kształcenia 

dodatkowo 

poprzez 

aplikację 

Messenger. 

W 

przypadku 

trudności 

zawsze jest 

możliwy 

kontakt z 

nauczyciele

m. 

Biologia  Mechanizmy ewolucji. 

Pochodzenie człowieka. 
Zadania 

wg 

instrukc

ji 

Zadania, 

prace/pr

ojekty-

wysyłan

Zdjęcia/

skany 

wysyła

ne 

  



nauczyc

iela, 

prezenta

cje 

multime

dialne , 

prace 

plastycz

ne, 

projekty

. 

 

e 

nauczyci

elowi 

mailem. 

Samodzi

elna 

praca w 

ćwiczeni

ach - 

trudniejs

ze 

zadania 

do 

omówie

nia 

podczas 

konsulta

cji 

online/p

oprzez 

Libusa/

maila 

 

drogą 

mailow

ą. 

 

geografia Torna

da i 

cyklo

ny 

tropik

alne 

w 

Amer

yce 

Półno

cnej 

W 

Amaz

onii 

Wybra

ne 

zadania 

z 

podręc

znika 

oraz 

ćwicze

nia w 

zeszyci

e 

ćwicze

ń. 

(linki 

Samod

zielne 

notatki, 

wykon

anie 

ćwicze

ń z 

pomoc

ą 

nauczy

ciela 

poprze

z 

Librusa 

Ucznio

wie 

wykonu

ją skany 

lub 

zdjęcia i 

wysyłaj

ą 

nauczyc

ielowi 

na 

skrzynk

ę 

mailow

   



Ludn

ość 

Amer

yki  

do 

stron, 

praca 

wg 

instruk

cji 

nauczy

ciela), 

prezent

acje, 

filmy 

 

lub 

lekcji 

on-line 

 

ą. 

Podczas 

lekcji 

online 

nauczyc

iel prosi 

o 

pokazan

ie 

notatek 

lub 

pracy na 

kamerce

. 

 
 

E

db

. 

Porażen

ie 

prądem 

elektryc

znym. 

Pioruny

. 

Podsta

wowe 

wiadom

ości z 

zakresu 

pierwsz

ej 

pomocy

. 

Postępo

wanie w 

miejscu 

zdarzen

ia. 

Praca 

wg 

instrukc

ji 

nauczyc

iela. 

Prezent

acje 

multime

dialne 

lub 

referat. 

Pytania 

kontroln

e na 

końcu 

każdego 

tematu 

w 

podręcz

niku. 

Referat. 

Samodz

ielne 

notatki, 

wykona

nie 

ćwiczeń 

z 

pomocą 

nauczyc

iela 

poprzez 

dzienni

k 

elektron

iczny. 

 

Pogada

nka po 

powroci

e.  

Kontakt 

z 

nauczyc

ielem, 

w 

przypad

ku 

problem

ów 

 

 

 

    

doradz.zaw     



Informatyka Algorytmy  - Akademia Khana  
  
  
W chmurze   
  
  
 Kryptografia - Akademia Khana 

Obejrzeć film  
https://liblink.pl/yDtXratEM4 
 
Zapoznać się z usługą Teams na 
podstawie instrukcji 
 
Obejrzeć film  
https://pl.khanacademy.org/comp
uting/computer-
science/cryptography#modern-
crypt 

 

 
 
 
Poprawnie 
się 
zalogować 

 

Pogadanka 
po powrocie 
 
Kontakt z 
nauczycielem
, w 
przypadku 
problemów 
 
Pogadanka 
po powrocie 

 

religia/etyka Co to znaczy że jestem Polakiem? 

Czy kocham swoje życie? 

Czy naprawdę chce być wolny? 
Ofiara naszego zbawienia. 

Zwycięzca śmierci. 

Teksty z podręcznika, zadania 

edukacyjne – materiały 

przekazywane w wiadomościach 

na Librusie. 

 

Praca 

samodziel

na ucznia – 

czytanie 

tekstu, 

wykonanie 

poleceń 

według 

wskazówe

k 

nauczyciel

a. 

 

Sprawdzeni

e zeszytów 

w szkole 
(zapisy 

tematów 

lekcji i 

prac).  

W 

przypadku 

pracy na 

ocenę - 

przesłanie 

jej do 

nauczyciela 

przez 

wiadomość 

na Librusie 

lub w 

zeszycie 

zgodnie z 

poleceniem. 

 

Wf  Rozwój 

fizyczny i 

sprawność 

fizyczna 
    Ocena 

Ocenia
m 
swoją 
sprawn

Zadania 
do 
wykona
nia 

Informa
cja 
zwrotna 
o 

   

https://liblink.pl/yDtXratEM4
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography#modern-crypt
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography#modern-crypt
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography#modern-crypt
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography#modern-crypt


poziomu 

sprawnośc

i fizycznej 

za pomocą 

wybranych 

testów. 

Interpreta

cja 

wyników. 
 

Indywidual

ny dobór 

ćwiczeń 

kształtując

ych i 

rozwijając

ych 

wybrane 

cechy 

sprawnośc

i fizycznej. 
 

Samodziel

ny dobór 

ćwiczeń 

zwiększają

cych 

specjalisty

czne 

umiejętno

ści 

ruchowe i 

rozwijając

ych ogólną 
 

sprawność 

fizyczną. 
   Cechy 

prawidłow

ej postawy 

ciała. 

Samoocen

a postawy. 

Prawidłow

a postawa 

na co 

dzień. 

Wady 

postawy, 
przyczyny, 

zapobiega

nie. 

Ćwiczenia 

ość 
fizyczną
. Test 
sprawn
ości 
fizyczne
j. 
Interpr
etacja 
wynikó
w 
    Jak 
rozwija
ć swoją 
sprawn
ość 
fizyczną
? 
Ćwicze
nia 
 
rozwijaj
ące 
ogólną 
sprawn
ość 
fizyczną
, 
zestaw
y 
ćwiczeń 
kształtu
jące 
wybran
e 
zdolnoś
ci 

według 
instrukcj
i i 
materiał
ów 
pomocn
iczych 
przesłan
ych 
przez 
nauczyci
ela. 

wykona
niu 
zadania. 
Sprawdz
enie 
prac 
uczniów 
wysłany
ch na 
librusa, 
maila 
lub 
poprzez 
social 
media w 
uzgodni
eniu z 
nauczyci
elem. 



korekcyjno

-

kompensa

cyjne 

wyrównuj

ące wady 

postawy, 

kształtując

e 
prawidłow

ą 

sylwetkę. 
 

Aktywnoś

ć fizyczna 
    Zabawy i 

ćwiczenia 

ogólnoroz

wojowe 

oraz 

kształtując

e 

określone 

zdolności 

motoryczn

e. 
   

Różnorodn

e formy 

muzyczno-

ruchowe 

do wyboru 

przez 

uczniów, 

np. 

aerobik, 

zumba, 

high/low 

impact 

aerobic. 
 

Bezpiecze

ństwo w 

aktywnośc

i fizycznej 
    Skutki 

przetreno

wania. 
 Właściwe 

przygotow

anie 

organizmu 

motory
czne 
     
Umiejęt
ności i 
możliw
ości. 
Samooc
ena 
umiejęt
ności 
 
ruchow
ych 
Postaw
a ciała. 
Cechy 
prawidł
owej 
postaw
y.  
Aerobik 
 i 
zumba. 
Ćwicze
nia z 
muzyką
. 
Aktywn
y 
wypocz
ynek. 



do 

wysiłku. 
Ćwiczenia 

relaksacyjn

e, 

gimnastyk

a poranna 

i 

śródlekcyj

na. 
   Zasady 

zdrowego 

korzystani

a z 

technologii 

komputer

owej. 
Zagrożenia 

związane z 

aktywnośc

ią fizyczną. 
 Edukacja 

zdrowotna 
 
 Zależność 

pomiędzy 

zdrowiem 

a 

aktywnośc

ią 

ruchową. 
 

Przeciwws

kazania do 

uprawiani

a 

aktywnośc

i fizycznej. 
Pojęcie 

zdrowia i 

choroby. 
Czynniki 

sprzyjające 

i 

zagrażając

e zdrowiu. 

Prozdrowo

tne 

zachowani

a. Tryb 

życia a 

zdrowie. 



Gimnastyk

a poranna, 

ćwiczenia 

śródlekcyj

ne i 

międzylekc

yjne. 
Zależność 

pomiędzy 

zdrowiem 

a 

aktywnośc

ią 

ruchową. 
Higieniczn

y i 

aktywny 

styl życia. 

Plan dnia, 

wypoczyne

k czynny i 

bierny. 
 

Kompeten

cje 

społeczne 
    

Samoocen

a własnych 

umiejętno

ści. 
 

Wykonani

e ćwiczeń 

z pełnym 

zaangażow

aniem i na 

miarę 

swoich 

maksymal

nych 

możliwości  
   Stres i 

jego 

skutki. 

„Zajadanie 

problemó

w”. 
Odpowied

zialność za 

swoje 

zdrowie. 

Troska i 



dbałość o 

własne 

ciało – 

kształtowa

nie i 

kontrolow

anie 

swojej 

sprawnośc

i fizyczne. 

 
 

Godz. wychow. Kontakt z uczniami, monitorowanie 

postępów w nauce oraz ewentualnych 

problemów 

 Dziennik 

librus, 

aplikacja 

messenge

r, system 

Teams 

 

wdż     

 


