
 

Klasy 4 

                                                                    Realizacja zajęć od dnia 27.04. do 8.05.2020 

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

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 

J. polski Baśniowe krainy-zapoznanie się z różnymi  

baśniami, poznanie cech baśni jako gatunku 

literackiego. Uczniowie poznają nową formę krótkiej 

wypowiedzi pisemnej, jaką jest zaproszenie.Poznają 

nowe części mowy: przyimek i spójnik. 

Nauczą się pisać opowiadanie. 

Z ortografii poznają nowe zasady pisowni “h” i “ ch” 

 

Zadania z podręcznika i 

zeszytu 

ćwiczeń,tworzenie  

tekstów,planów 

wydarzeń,zadań 

projektowych  

Uczniowie 

samodzielnie 

wykonują 

zadania wg 

wskazówek i 

scenariuszy lekcji 

przygotowanych 

przez nauczyciela 

oraz wspólnie na 

lekcjach online 

 Uczniowie wysyłają 

skany lub zdjęcia na e-

mail lub w aplikacji 

Teams.  

 

J. angielski Przysłówki częstotliwości w czasie Present Simple; 

odczytywanie godzin; czytanie i słuchanie ze 

zrozumieniem; pisanie krótkiej informacji o 

weekendzie; 

Zadania z podręcznika i 

zeszytu ćw., projekty - 

wskazówki n-ela 

 

Samodzielne 

wykonanie wg 

wskazówek n-ela 

 

Librus - wiadomości, 

przesyłanie prac na mail. 

 

Historia Święto konstytucji 3 maja 1791 r. 

Wojna polsko-radzicka. 

Szare Szeregi. 

O żołnierzach niezłomnych. 

 

Zadania i karty pracy 

umieszczane przez 

nauczyciela w aplikacji 

MS Teams. 

Uczniowie 

wykonują 

samodzielnie 

zadane karty 

pracy oraz 

ćwiczenia. Część 

materiału 

przekazana jest 

podczas zajęć on-

line. 

Odrobione zadania 

wysyłane są na pocztę 

służbową oraz aplikację 

MS Teams. 

 

 

 

Matematyka Dodawanie ułamków zwykłych. 

Odejmowanie ułamków zwykłych. 

Ułamki o mianowniku 10, 100, 1000,... 

Wszystkie zadania z 

podręcznika i ćwiczeń. 

Dodatkowe materiały 

umieszczone przez 

nauczyciela na stronie 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z 

uczniami podczas 

lekcji online, 

Uczniowie wykonują 

skany lub zdjęcia 

wskazanych zadań i 

wysyłają nauczycielowi 

na skrzynkę mailową lub 



szkoły i w aplikacji 

Teams. 

 

pozostałe 

wykonane przez 

uczniów 

samodzielnie wg 

terminarza w 

Librusie. 

 

raporty z aplikacji 

zeszyt.online 

 

Przyroda Uzależnienia są groźne 

Podsumowanie działu 5 

Co to jest krajobraz? 

Podręcznik, zadania z 

zeszytu ćwiczeń, karty 

pracy, zadania w 

programie Teams.  

Samodzielne 

zapoznanie z 

tematem lub na 

lekcji online, 

samodzielne 

wykonanie zadań 

lub z pomocą 

nauczyciela po 

kontacie za 

pomocą Librusa 

lub Teams. 

Uczniowie wysyłają 

skany lub zdjęcia na e-

mail lub programie 

Teams. 

Plastyka Sztuka ludowa. 

Budownictwo ludowe. 

Zadania do wykonania 

wg instrukcji nauczyciela 

Samodzielne 

wykonanie pracy 

plastycznej 

Przesłanie zdjęcia pracy 

Technika  Znaki na metkach odzieżowych. Podręcznik, zadania do 

wykonania 

Samodzielne 

zapoznanie z 

tematem 

Kontakt z nauczycielem 

w przypadku pytań lub 

trudności, przesłanie 

skanów lub zdjęć na 

pocztę służbową n-la 

Informatyka  Programowanie Zadania do wykonania 

według instrukcji 

Wykonanie zadań 

na platformie 

edukacyjnej 

Przesłanie do 

nauczyciela Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku trudności i 

pytań 

muzyka  Zadania do wykonania 

wg instrukcji 

Samodzielna 

nauka piosenki 

Przesłanie do 

nauczyciela nagrania 

drogą mailową 

Wf  Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna, sposoby 

oceny poziomu sprawności fizycznej za pomocą 

wybranych testów. Interpretacja wyników, 

Zadania do wykonania 

według instrukcji i 

materiałów 

Samodzielne 

wykonanie zadan 

i ćwiczen zgodnie 

Sprawdzenie wykonania 

ćwiczen poprzez zdjęcia 

i filmy. Odbiór prac 



indywidualny dobór ćwiczen. Samodzielny dobór 

ćwiczen poprawiającynumiejętności ruchowe i 

rozwijający ogólną sprawność fizyczną. Pomiar 

wysokości i masy ciała BMI. Zabawy 

ogólnorozwojowe kształtujące zdolności 

motoryczne, różnorodne formy muzyczno-ruchowe 

oraz różne odmiany tacnca. Właściwe i samodzielne 

przygotowanie organizmu do wysiłku. Gimnastyka 

poranna, korekcyjna- wzmacniająca mięśnie 

posturalne, kształtowanie nawyku przyjmowania 

prawidłowej postawy ciała. Odpoczynek po wysiłku, 

relaks i zabawa. 

pomocniczych i 

instruktarzowych 

przesłanych przez 

nauczyciela. 

z instrukcjami 

nauczyciela. 

drogą mail’ową lub 

przez dziennik Librus. 

     

Godz. 

wychow. 

    

Religia/ etyka Historia postaci Mojżesza. Jezus Królem 

Miłosierdzia (Siostra Faustyna, Miłosierdzie Boże). 

Maryja Królowa Polski (maj miesiącem Maryjnym) 

Zadania, testy, gry 

interaktywne zgodne z 

tematyką. Filmy 

tematyczne. 

Samodzielne 

wykonanie 

proponowanych 

zadań według 

wskazówek n-la 

Kontakt z nauczycielem 

poprzez dziennik Librus, 

przesyłanie wiadomości 

pocztą elektroniczną 

 

 

                                                              

 

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

lub weryfikacji wiedzy 

i umiejętności 

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

J. polski Interpunkcja:  przecinki i spójniki, jak napisac 

opowiadanie, ortografia: pisownia wyrazów z “ch” 

i “h”, cechy baśni, praca z rónymi tekstami 

literackimi 

Zadania z podręcznika, 

ćwiczeń wykonane według 

wskazówek nauczyciela 

Część zadań 

wspólnie podczas 

lekcji online, reszta 

wykonana 

samodzielnie 

według wskazówek 

nauczyciela 

Kontakt przez librusa 

oraz podczas lekcji 

online. Wysłanie 

skanów lub zdjęć prac 

do nauczyciela. 



J. angielski Present Simple – zdania twierdzące, przeczenia, 

pytania - ćwiczenia utrwalające. Kupowanie 

biletów, opisywanie zwierząt - ćwiczenia związane 

ze słownictwem  

Gr. Średniozaawans. 

Przysłówki częstotliwości w czasie Present Simple; 

odczytywanie godzin; czytanie i słuchanie ze 

zrozumieniem;  powtórzenie słownictwa i 

gramatyki 

Zadania z podręcznika i 

zeszytu ćw., projekty - 

wskazówki n-ela 

 

 

Jak wyżej 

Samodzielne 

wykonanie wg 

wskazówek n-ela 

 

 

Jak wyżej 

Librus - wiadomości, 

przesyłanie prac na 

mail. 

 

 

Jak wyżej 

Historia Święto konstytucji 3 maja 1791 r. 

Wojna polsko-radzicka. 

Szare Szeregi. 

O żołnierzach niezłomnych. 

 

Zadania i karty pracy 

umieszczane przez 

nauczyciela w aplikacji MS 

Teams. 

Uczniowie 

wykonują 

samodzielnie 

zadane karty pracy 

oraz ćwiczenia. 

Część materiału 

przekazana jest 

podczas zajęć on-

line. 

Odrobione zadania 

wysyłane są na pocztę 

służbową oraz 

aplikację MS Teams. 

 

 

 

Matematyka Dodawanie ułamków zwykłych. 

Odejmowanie ułamków zwykłych. 

Ułamki o mianowniku 10, 100, 1000,.. 

Wszystkie zadania z 

podręcznika i ćwiczeń. 

Dodatkowe materiały 

umieszczone przez 

nauczyciela na stronie 

szkoły i w aplikacji Teams. 

 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z 

uczniami podczas 

lekcji online, 

pozostałe 

wykonane przez 

uczniów 

samodzielnie wg 

terminarza w 

Librusie. 

 

Uczniowie wykonują 

skany lub zdjęcia 

wskazanych zadań i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową lub 

raporty z aplikacji 

zeszyt.online 

 

Przyroda Uzależnienia są groźne 

Podsumowanie działu 5 

Co to jest krajobraz? 

 

Podręcznik, zadania z 

zeszytu ćwiczeń, karty 

pracy, zadania w programie 

Teams.   

 

Samodzielne 

zapoznanie z 

tematem lub na 

lekcji online, 

samodzielne 

wykonanie zadań 

Uczniowie wysyłają 

skany lub zdjęcia na e-

mail lub programie 

Teams. 

 



lub z pomocą 

nauczyciela po 

kontacie za pomocą 

Librusa lub Teams. 

 

Plastyka Sztuka ludowa. 

Budownictwo ludowe. 

Zadania do wykonania wg 

instrukcji nauczyciela 

Samodzielne 

wykonanie pracy 

plastycznej 

Przesłanie zdjęcia 

pracy 

Technika Znaki na metkach odzieżowych. Podręcznik, zadania do 

wykonania 

Samodzielne 

zapoznanie z 

tematem 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku pytań lub 

trudności, przesłanie 

do nauczyciela zdjęć 

lub skanów 

Informatyka  Programowanie Zadania do wykonania 

według instrukcji 
Wykonanie zadań 

na platformie 

edukacyjnej 

Przesłanie do 

nauczyciela Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku trudności i 

pytań 

muzyka  Zadanie do wykonania wg 

instrukcji 

Samodzielna nauka 

piosenki 

Przesłanie wykonania 

drogą mailową 

Wf  Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna- poznajemy 

sposoby oceny sprawności fizycznej za pomocą 

wybranych testów. Interpretacja wyników, 

indywidualny dobór ćwiczen. Samodzielny dobór 

ćwiczen zwiększający umiejętności ruchowe i 

rozwijający ogólną sprawność fizyczną. Pomiar 

wysokości i masy ciała BMI. Zabawy 

ogólnorozwojowe kształtujące zdolności 

motoryczne, różnorodne formy muzyczno- 

ruchowe oraz różne odmiany tanca. Właściwe i 

samodzielne przygotowanie organizmu do wysiłku. 

Gimnastyka poranna, korekcyjna- wzmacniająca 

posturalne mięśnie, kształtowanie nawyku 

Zadania do wykonania 

według instrukcji i 

materiałów pomocniczych i 

instruktarzowych 

przesłanych przez 

nauczyciela. 

Samodzielne 

wykonywanie 

zadan i ćwiczen 

zgodnie z 

instrukcjami 

nauczyciela. 

Sprawdzenie 

wykonania ćwiczen 

poprzez zdjęcia i filmy. 

Odbiór prac drogą 

mail’ową lub przez 

dziennik Librus. 



przyjmowania prawidłowej postawy ciała. 

Odpoczynek po wysiłku, relaks i zabawa. 

     

Godz. 

wychow. 

    

Religia/ etyka Historia postaci Mojżesza. Jezus Królem 

Miłosierdzia (Siostra Faustyna, Miłosierdzie Boże). 

Maryja Królowa Polski (maj miesiącem 

Maryjnym) 

 

Zadania, testy, gry 

interaktywne zgodne z 

tematyką. Filmy 

tematyczne. 

Samodzielne 

wykonanie 

proponowanych 

zadań według 

wskazówek n-la 

Kontakt z 

nauczycielem poprzez 

dziennik Librus, 

przesyłanie 

wiadomości pocztą 

elektroniczną 
 

 

 

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

lub weryfikacji wiedzy 

i umiejętności 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

J. polski Baśniowe krainy-zapoznanie się z różnymi  

baśniami, poznanie cech baśni jako gatunku 

literackiego. Uczniowie poznają nową formę 

krótkiej wypowiedzi pisemnej, jaką jest 

zaproszenie.Poznają nowe części mowy: przyimek i 

spójnik. 

Nauczą się pisać opowiadanie. 

Z ortografii poznają nowe zasady pisowni “h” i “ 

ch” 

  

Materiał związany z 

polskimi  legendami, 

słownictwo związane z 

teatrem ,pisownia “nie ”z 

róznymi częściami 

mowy, utrwalenie 

poznanych części mowy 

Uczniowie 

samodzielnie 

wykonują zadania 

wg wskazówek i 

scenariuszy lekcji 

przygotowanych 

przez nauczyciela 

oraz wspólnie na 

lekcjach online 

Uczniowie wysyłają 

skany lub zdjęcia na e-

mail lub w aplikacji 

Teams.   
 

 

J. angielski Present Simple – zdania twierdzące, przeczenia, 

pytania - ćwiczenia utrwalające. Kupowanie biletów, 

opisywanie zwierząt - ćwiczenia związane ze 

słownictwem  

Gr. Średniozaawans. 

Przysłówki częstotliwości w czasie Present Simple; 

odczytywanie godzin; czytanie i słuchanie ze 

zrozumieniem;  powtórzenie słownictwa i gramatyki 

Zadania z podręcznika, 

ćwiczeń wykonane 

według wskazówek 

nauczyciela 

Ćwiczenia i 

zadania – 

wykonane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

instrukcjami 

nauczyciela – 

Sprawdzenie 

wykonania ćwiczeń. na 

lekcjach online/ 

przesłanie zadań 

nauczycielowi na 

maila/MS Teams. 

Samodzielne 

wykonanie 



 omówione na 

konsultacjach/ 

lekcjach 

online/Librus/MS 

Teams 

powtórzeniowych 

ćwiczeń 

podsumowujących 

dział. 

Historia Święto konstytucji 3 maja 1791 r. 

Wojna polsko-radzicka. 

Szare Szeregi. 

O żołnierzach niezłomnych. 

 

Zadania i karty pracy 

umieszczane przez 

nauczyciela w aplikacji 

MS Teams. 

Uczniowie 

wykonują 

samodzielnie 

zadane karty pracy 

oraz ćwiczenia. 

Część materiału 

przekazana jest 

podczas zajęć on-

line. 

Odrobione zadania 

wysyłane są na pocztę 

służbową oraz 

aplikację MS Teams. 

 

 

 

Matematyka Działania na ułamkach zwykłych 

Ułamki o mianowniku 10, 100, 

Zadania z podręcznika i 

ćwiczeń. Dodatkowe 

materiały umieszczone 

przez nauczyciela w 

aplikacji Teams 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z 

uczniami podczas 

lekcji online, 

pozostałe 

wykonane przez 

uczniów 

samodzielnie wg 

terminarza w 

Librusie 

Uczniowie wykonują 

skany lub zdjęcia 

wskazanych zadań i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową lub 

raporty z aplikacji 

zeszyt.online 

 

Przyroda Uzależnienia są groźne 

Podsumowanie działu 5 

Co to jest krajobraz? 

 

 

Podręcznik, zadania z 

zeszytu ćwiczeń, karty 

pracy, zadania w 

programie Teams.   

 

Samodzielne 

zapoznanie z 

tematem lub na 

lekcji online, 

samodzielne 

wykonanie zadań 

lub z pomocą 

nauczyciela po 

kontacie za pomocą 

Librusa lub Teams. 

 

Uczniowie wysyłają 

skany lub zdjęcia na e-

mail lub programie 

Teams. 

 



Plastyka Sztuka ludowa. 

Budownictwo ludowe. 

Zadania do wykonania 

wg instrukcji nauczyciela 

Samodzielne 

wykonanie pracy 

plastycznej 

Przesłanie zdjęcia 

pracy 

technika Znaki na metkach odzieżowych. Podręcznik, zadania do 

wykonania. 

Samodzielne 

zapoznanie z 

tematem 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku pytań lub 

trudności, przesłanie 

zdjęć lub skanów do 

nauczyciela 

Informatyka  Programowanie Zadania do wykonania 

według instrukcji 

Wykonanie zadań 

na platformie 

edukacyjnej 

Przesłanie do 

nauczyciela Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku trudności i 

pytań 

muzyka  Zadanie do wykonania 

wg instrukcji 

Samodzielna nauka 

piosenki 

Przesłanie nagrania 

drogą mailową 

Wf  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  

Zadania do wykonania 

według instrukcji, 

materiałów 

pomocniczych i 

instruktarzowych 

przesłanych przez 

nauczyciela. 

 

 

Samodzielne 

wykonywanie 

zadan i ćwiczen 

zgodnie z 

instrukcjami 

nauczyciela. 

 

 

Sprawdzenie 

wykonania ćwiczen 

poprzez zdjęcia i filmy. 

Odbiór prac drogą 

mail’ową lub przez 

dziennik Librus 

 



  
 

     

Godz. wychow.  Dbamy o zdrowie 

psychiczne oraz fizyczne. 

Planowanie 

wykonywania zadań 

szkolnych 

 

Kontakt przez 

teams, librus, 

messenger 

 

Librus, teams 

Religia/ etyka Historia postaci Mojżesza. Jezus Królem 

Miłosierdzia (Siostra Faustyna, Miłosierdzie Boże). 

Maryja Królowa Polski (maj miesiącem Maryjnym) 

 

Zadania, testy, gry 

interaktywne zgodne z 

tematyką. Filmy 

tematyczne. 

 

Samodzielne 

wykonanie 

proponowanych 

zadań według 

wskazówek n-la 

Kontakt z 

nauczycielem poprzez 

dziennik Librus, 

przesyłanie 

wiadomości 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 Omówienie lektury “Percy Jackson -

złodziej pioruna” 

 Poznanie wybranych mitów z  

mitologii greckiej, związki 

frazeologiczne związane z mitologią, 

omówienie “Przygód Odyseusza”Jana 

Parandowskiego 

Zadania z podręcznika, 

ćwiczeń wykonane 

według wskazówek 

nauczyciela 

Uczniowie samodzielnie 

wykonują zadania wg wskazówek 

i scenariuszy lekcji 

przygotowanych przez 

nauczyciela oraz wspólnie na 

lekcjach online 

Uczniowie 

wysyłają skany lub 

zdjęcia na e-mail 

lub w aplikacji 

Teams.   

 

 



Rodzaje zdań, budowa zdania 

pojedynczego 

Pisownia wyrazów z” h ich “,przecinek 

w zdaniu pojedynczym 

J. angielski Gr. średnio-zaawansowana: Unit 7 - 

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.  

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. 

Ćwiczenia i zadania – wykonane 

samodzielnie przez uczniów 

zgodnie z instrukcjami 

nauczyciela – omówione na 

konsultacjach/ 

lekcjach online/Librus/MS Teams 

Sprawdzenie 

wykonania 

ćwiczeń. na 

lekcjach online/ 

przesłanie zadań 

nauczycielowi na 

maila/MS Teams. 

Samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowych 

ćwiczeń 

podsumowujących 

dział. 

Historia Zjednoczona Polska. 

Polska Kazimierza Wielkiego. 

Powtórzenie wiadomości z działu VII. 

Sprawdzian wiadomości. 

Unia Polski z Litwą. 

Wielka wojna z zakonem krzyżackim. 

 

Zadania i karty pracy 

umieszczane przez 

nauczyciela w aplikacji 

MS Teams. 

Uczniowie wykonują 

samodzielnie zadane karty pracy 

oraz ćwiczenia. Część materiału 

przekazana jest podczas zajęć on-

line. 

Odrobione zadania 

wysyłane są na 

pocztę służbową 

oraz aplikację MS 

Teams. 

 

 

Matematyka Pole prostokąta i kwadratu. Jednostki 

pola powierzchni. Pole równoległoboku 

i rombu. Pole trójkąta. Pole trapezu. 

Wszystkie zadania z 

podręcznika i ćwiczeń. 

Dodatkowe materiały 

umieszczone przez 

nauczyciela na stronie 

szkoły i w aplikacji 

Teams. 

Część zadań wykonujemy 

wspólnie z uczniami podczas 

lekcji online, prezentacje w 

aplikacji pistacja.tv, pozostałe 

wykonane przez uczniów 

samodzielnie wg terminarza w 

Librusie. 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową 

lub raporty z 

aplikacji 

zeszyt.online 

Biologia/ Podsumowanie wiadomości z działu IV 

Sprawdzian z działu IV 

Podręcznik, zadania z 

zeszytu ćwiczeń, karty 

pracy, zadania w 

programie Teams.   

 

Samodzielne zapoznanie z 

tematem lub na lekcji online, 

samodzielne wykonanie zadań lub 

Uczniowie 

wysyłają skany lub 

zdjęcia na e-mail 



 z pomocą nauczyciela po kontacie 

za pomocą Librusa lub Teams. 

 

lub programie 

Teams. 

 

geografia Krajobraz Śródziemnomorski 

Krajobraz Tajgi 

Podręcznik, zadania z 

podręcznika, z zeszytu 

ćwiczeń, Karty pracy, 

zadania w Teams  

Samodzielne zapoznanie z 

tematem lub na lekcji online, 

samodzielne wykonanie zadań lub 

z pomocą nauczyciela po kontacie 

za pomocą Librusa lub Teams 

Uczniowie 

wysyłają skany lub 

zdjęcia na e-mail 

lub programie 

Teams. 

 

 

Plastyka   Zapoznajcie z malarskimi technikami 

plastycznymi. 

 

 

 

 Pierwsze galerie sztuki – 

prehistoryczne jaskinie. 
 

Zadania do wykonania 

wg instrukcji 

nauczyciela. 

 

Wykonanie zadań w 

internetowych aplikacjach 

https://liblink.pl/GJFHc40Jfo 
 

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

galerie-sztuki---prehistoryczne-

jaskinie/D1G0azXcf 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku pytań 

lub trudności. 

 

 

 

 

Uczniowie 

wysyłają skany lub 

zdjęcia na e-mail. 
 

technika Wypadek drogowy - jak się zachować Podręcznik, zadania do 

wykonania 

Samodzielna praca z 

podręcznikiem 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku pytań 

lub trudności, 

przsłanie zdjęć lub 

skanów do 

nauczyciela 

Informatyka Lekcja w sieci 

Sieci wokół nas 

Przesłanie materiałów   

przez nauczyciela 

Przeczytanie tekstów, odpowiedz 

na pytania 

Przesłanie do 

nauczyciela 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku 

trudności i pytań 

https://liblink.pl/GJFHc40Jfo


muzyka  Zadania do wykonania 

wg instrukcji w Librusie  

Samodzielne wykonanie zadań Przesłanie na maila  

Wf  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. 

Zadania do wykonania 

według instrukcji i 

materiałów 

pomocniczych i 

instruktarzowych 

przesłanych przez 

nauczyciela. 

 

Samodzielne wykonywanie zadan 

i ćwiczen zgodnie z instrukcjami 

nauczyciela. 

 

Sprawdzenie 

wykonania 

ćwiczen poprzez 

zdjęcia i filmy. 

Odbiór prac drogą 

mail’ową lub przez 

dziennik Librus 

wdż     

Godz. wychow.   Kontakt przez teams, librus, 

messenger 

 

Rozmowa przez 

MS Teams 

Religia/ etyka Budowanie Królestwa Bożego. 

Wezwanie do nawrócenia 

(przypowieści) Maj miesiącem 

Maryjnym ( Maryja Królową Polski, 

Sanktuaria Maryjne w Polsce) 

Zadania do wykonania 

według poleceń n-la, 

materiały interaktywne, 

testy , filmy tematyczne. 

Samodzielne wykonanie 

proponowanych zadań według 

wskazówek n-la 

Kontakt z 

nauczycielem 

poprzez dziennik 

Librus, przesyłanie 

wiadomości pocztą 

elektroniczną 
 

 



 

 

VB 
Przedmioty Zakres treści (ogólnie z rozkładu 

materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób 

monitorowania lub 

weryfikacji wiedzy 

i umiejętności 

 

 

J. polski  Poznanie wybranych mitów z  mitologii 

greckiej, związki frazeologiczne 

związane z mitologią, omówienie 

“Przygód Odyseusza”Jana 

Parandowskiego 

Rodzaje zdań, budowa zdania 

pojedynczego 

Pisownia wyrazów z” h ich “,przecinek 

w zdaniu pojedynczym 

 

Zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń, 

tworzenie   tekstów, 

planów wydarzeń, zadań 

projektowych,map 

myśli 

Uczniowie samodzielnie 

wykonują zadania wg wskazówek 

i scenariuszy lekcji 

przygotowanych przez 

nauczyciela oraz wspólnie na 

lekcjach online 

Uczniowie 

wysyłają skany lub 

zdjęcia na e-mail 

lub w aplikacji 

Teams.   

 

 

J. angielski Past simple - ćwiczenia utrwalające. 

Kupowanie biletów, ceny - ćwiczenia 

związane ze słownictwem. Zadania na 

rozumienie tekstu pisanego - Tekst o 

odkrywcy 

 

Gr. średnio-zaawansowana: Unit 7 - 

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. Unit 8 –  

wydarzenia – wprowadzenie słownictwa, 

liczebniki porządkowe. 

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. 

 

Ćwiczenia i zadania – wykonane 

samodzielnie przez uczniów 

zgodnie z instrukcjami 

nauczyciela – omówione na 

konsultacjach/ 

lekcjach online/Librus/MS Teams 

 

Sprawdzenie 

wykonania 

ćwiczeń. na 

lekcjach online/ 

przesłanie zadań 

nauczycielowi na 

maila/MS Teams. 

Samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowych 

ćwiczeń 

podsumowujących 

dział. 

Historia Dążenie do jedności państwa. 

Zjednoczona Polska. 

Polska Kazimierza Wielkiego. 

Powtórzenie wiadomości z działu VII. 

Sprawdzian wiadomości. 

Zadania i karty pracy 

umieszczane przez 

nauczyciela w aplikacji 

MS Teams. 

Uczniowie wykonują 

samodzielnie zadane karty pracy 

oraz ćwiczenia. Część materiału 

przekazana jest podczas zajęć on-

line. 

Odrobione zadania 

wysyłane są na 

pocztę służbową 

oraz aplikację MS 

Teams. 



  

 

Matematyka Pole prostokąta i kwadratu. Jednostki 

pola powierzchni. Pole równoległoboku i 

rombu. Pole trójkąta. Pole trapezu. 

 

Wszystkie zadania z 

podręcznika i ćwiczeń. 

Dodatkowe materiały 

umieszczone przez 

nauczyciela na stronie 

szkoły i w aplikacji 

Teams. 

Część zadań wykonujemy 

wspólnie z uczniami podczas 

lekcji online, prezentacje w 

aplikacji pistacja.tv, pozostałe 

wykonane przez uczniów 

samodzielnie wg terminarza w 

Librusie. 

 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową 

lub raporty z 

aplikacji 

zeszyt.online 

 

Biologia/ Korzeń. 

Pęd- łodyga 

Zeszyt ćwiczeń i 

wybrane zadania z 

podręcznika. 

Temat omawiany podczas lekcji 

online. Samodzielne 

wykonywanie ćwiczeń. 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac 

na adres mailowy 

nauczyciela. 

geografia Krajobraz Sawanny i Stepu  Podręcznik, zadania z 

podręcznika, z zeszytu 

ćwiczeń, Karty pracy, 

zadania w Teams 

Samodzielne zapoznanie z 

tematem lub na lekcji online, 

samodzielne wykonanie zadań lub 

z pomocą nauczyciela po kontacie 

za pomocą Librusa lub Teams 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac 

na adres mailowy 

nauczyciela. 

 

Plastyka  

Zapoznajcie z malarskimi technikami 

plastycznymi. 

 

 

 

 Pierwsze galerie sztuki – prehistoryczne 

jaskinie. 
 

Zadania do wykonania 

wg instrukcji 

nauczyciela. 

 

 

 

Wykonanie zadań w 

internetowych aplikacjach 

https://liblink.pl/GJFHc40Jfo 

 

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

galerie-sztuki---prehistoryczne-

jaskinie/D1G0azXcf 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku pytań 

lub trudności. 

 

 

 

 

Uczniowie 

wysyłają skany lub 

zdjęcia na e-mail. 
 

https://liblink.pl/GJFHc40Jfo


technika Wypadek drogowy - jak się zachować Podręcznik, zadania do 

wykonania 

Samodzielne wykonanie zadań Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku pytań 

lub trudności, 

przesłanie zdjęc 

lub skanów do 

nauczyciela 

Informatyka Lekcja w sieci 

Sieci wokół nas 

Przesłanie materiałów   

przez nauczyciela 

 

Przeczytanie tekstów, odpowiedz 

na pytania 

 

Przesłanie do 

nauczyciela 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku 

trudności i pytań 

muzyka  Zadania do wykonania 

wg instrukcji w Librusie 

Samodzielne wykonanie zadań Przesłanie drogą 

mailową 

Wf  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  

Zadania do wykonania 

według instrukcji i 

materiałów 

pomocniczych i 

instruktarzowych 

przesłanych przez 

nauczyciela. 

 

Samodzielne wykonywanie zadań 

i ćwiczeń zgodnie z instrukcjami 

nauczyciela. 

 

Sprawdzenie 

wykonania 

ćwiczeń poprzez 

zdjęcia i filmy. 

Odbiór prac drogą 

mail’ową lub przez 

dziennik Librus 

 

wdż     



Godz. 

wychow. 

Omówienie trudności związanych ze 

zdalnym nauczaniem. Rozmowy 

dotyczące higieny pracy, przerwach oraz 

zachęcanie do systematycznej pracy. 

Indywidualny kontakt z uczniami, którzy 

mają największe zaległości. 

- - - 

Religia/ etyka Budowanie Królestwa Bożego. 

Wezwanie do nawrócenia (przypowieści) 

Maj miesiącem Maryjnym ( Maryja 

Królową Polski, Sanktuaria Maryjne w 

Polsce) 

 

Zadania do wykonania 

według poleceń n-la, 

materiały interaktywne, 

testy , filmy tematyczne. 

Samodzielne wykonanie 

proponowanych zadań według 

wskazówek n-la 

Kontakt z 

nauczycielem 

poprzez dziennik 

Librus, przesyłanie 

wiadomości pocztą 

elektroniczną 
 

 

VC 
Przedmioty Zakres treści (ogólnie z rozkładu 

materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób 

monitorowania lub 

weryfikacji wiedzy 

i umiejętności 

 

 

J. polski Omówienie lektury “Przygody 

Odyseusza”. 

Kolejne tematy z działu VI:  

Jakie drogowskazy znajdziemy w 

książkach? 

Co jest w życiu najważniejsze? 

Zadania z podręcznika. 

Dodatkowe materiały 

wysyłane wiadomością 

poprzez dziennik 

elektroniczny Librus i 

zamieszczane w 

aplikacji MS Teams. 

 

Część zadań uczniowie wykonują 

samodzielnie, część zadań 

wykonujemy wspólnie podczas 

lekcji online. 

 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

pocztę służbową. 

J. angielski Gr. zaawansowana: Unit 7 - 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 

Ćwiczenia i zadania – wykonane 

samodzielnie przez uczniów 

zgodnie z instrukcjami 

nauczyciela – omówione na 

konsultacjach/ 

lekcjach online/Librus/MS Teams 

 

Sprawdzenie 

wykonania 

ćwiczeń. na 

lekcjach online/ 

przesłanie zadań 

nauczycielowi na 

maila/MS Teams. 

Samodzielne 

wykonanie 



pracy; projekt 

/plakaty/zadania. 
 

powtórzeniowych 

ćwiczeń 

podsumowujących 

dział. 

Historia 1. Rozbicie dzielnicowe Polski 

2. Polska w XIII wieku. 

3. Dążenie do jedności państwa. 

4. Zjednoczona Polska. 

5. Polska Kazimierza Wielkiego. 

Uczniowie wykonują 

wybrane polecenia z 

podręcznika , karty 

pracy, testy 

powtórzeniowe 

utrwalające wiedzę 

 ( umieszczane w 

aplikacji MS Teams) 

Tematy omawiane są podczas 

lekcji online. Uczniowie 

samodzielnie wykonują polecenia 

z podręcznika, karty pracy. 

Uczniowie mają 

sprawdzane prace 

podczas lekcji 

online. Wykonują  

prace 

komputerowo lub 

w zeszycie i 

przesyłają na@ 

służbowego i 

również są 

sprawdzane. 

Matematyka Pole trapezu. 

Pola wielokątów- podsumowanie. 

Liczby ujemne. 

Wszystkie zadania z 

podręcznika i ćwiczeń. 

Dodatkowe materiały 

umieszczone przez 

nauczyciela na stronie 

szkoły i w aplikacji 

Teams. 

 

Część zadań wykonujemy 

wspólnie z uczniami podczas 

lekcji online, pozostałe wykonane 

przez uczniów samodzielnie wg 

terminarza w Librusie. 

 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia 

wskazanych zadań 

i wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową 

lub raporty z 

aplikacji 

zeszyt.online 

 

Biologia/ Tkanki roślinne. Korzeń. Zeszyt ćwiczeń i 

wybrane zadania z 

podręcznika. 

Temat omawiany podczas lekcji 

online. Samodzielne 

wykonywanie ćwiczeń. 

 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac 

na adres mailowy 

nauczyciela. 

 

geografia Krajobraz Pustyni Lodowej,  

Krajobraz Śródziemnomorski 

Podręcznik, zadania z 

podręcznika, z zeszytu 

ćwiczeń, Karty pracy, 

zadania w Teams 

Samodzielne zapoznanie z 

tematem lub na lekcji online, 

samodzielne wykonanie zadań lub 

z pomocą nauczyciela po 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac 



 kontakcie za pomocą Librusa lub 

Teams 

 

na adres mailowy 

nauczyciela. 

 

 

Plastyka  

Zapoznajcie z malarskimi technikami 

plastycznymi. 

 

 

 

 Pierwsze galerie sztuki – 

prehistoryczne jaskinie. 
 

Zadania do wykonania 

wg instrukcji 

nauczyciela. 

 

Wykonanie zadań w 

internetowych aplikacjach 
https://liblink.pl/GJFHc40Jfo 

 

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

galerie-sztuki---prehistoryczne-

jaskinie/D1G0azXcf 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku pytań 

lub trudności. 

 

 

 

 

Uczniowie 

wysyłają skany lub 

zdjęcia na e-mail. 

 

technika Wypadek drogowy – jak się zachować Podręcznik, zadania do 

wykonania 

Samodzielne wykonanie zadań Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku pytań 

lub trudności, 

przesąnie zdjęć lub 

skanów do 

nauczyciela 

Informatyka Lekcja w sieci 

Sieci wokół nas 

Przesłanie materiałów   

przez nauczyciela 

 

Przeczytanie tekstów, odpowiedz 

na pytania 

 

Przesłanie do 

nauczyciela 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku 

trudności i pytań 

muzyka  Zadania do wykonania 

wg instrukcji w 

Librusie 

Samodzielne wykonanie zadań Przesłanie drogą 

mailową 

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

Zadania do wykonania 

według instrukcji i 

materiałów 

pomocniczych i 

instruktarzowych 

Samodzielne wykonywanie 

zadań i ćwiczeń zgodnie z 

instrukcjami nauczyciela. 
 

Sprawdzenie 

wykonania 

ćwiczeń poprzez 

zdjęcia i filmy. 

Odbiór prac drogą 

https://liblink.pl/GJFHc40Jfo


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  
  
 

 

przesłanych przez 

nauczyciela. 

 

e-mail lub przez 

dziennik Librus. 

 

wdż Dla chętnych fim “Chłopiec z burzy” 

lub “Bella i sebastian” 

------------ --------------- -------------- 

Godz. wychow.     

Religia/ etyka Budowanie Królestwa Bożego. 

Wezwanie do nawrócenia 

(przypowieści) Maj miesiącem 

Maryjnym ( Maryja Królową Polski, 

Sanktuaria Maryjne w Polsce) 

 

Zadania do wykonania 

według poleceń n-la, 

materiały interaktywne, 

testy , filmy 

tematyczne. 

Samodzielne wykonanie 

proponowanych zadań według 

wskazówek n-la 

Kontakt z 

nauczycielem 

poprzez dziennik 

Librus, przesyłanie 

wiadomości pocztą 

elektroniczną 
 

 



VD 
Przedmioty Zakres treści (ogólnie z rozkładu 

materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób 

monitorowania lub 

weryfikacji wiedzy 

i umiejętności 

  

J. polski Poznanie wybranych mitów z  mitologii 

greckiej, związki frazeologiczne 

związane z mitologią, omówienie 

“Przygód Odyseusza”Jana 

Parandowskiego 

Rodzaje zdań, budowa zdania 

pojedynczego 

Pisownia wyrazów z” h ich “,przecinek w 

zdaniu pojedynczym 

 

 

Zadania z podręcznika i 

zeszytu 

ćwiczeń,tworzenie   

tekstów,planów 

wydarzeń,zadań 

projektowych   

Uczniowie samodzielnie 

wykonują zadania wg wskazówek 

i scenariuszy lekcji 

przygotowanych przez 

nauczyciela oraz wspólnie na 

lekcjach online 

Uczniowie 

wysyłają skany lub 

zdjęcia na e-mail 

lub w aplikacji 

Teams.    
 

 

J. angielski Gr. Zaawans.:Past simple - ćwiczenia 

utrwalające. Kupowanie biletów, ceny , 

pisanie pocztówki z wakacji. Zadania na 

rozumienie tekstu pisanego  i słuchanego. 

Projekt - podróż do szkoły. 

 

Gr. średnio-zaawansowana: Unit 7 – 

Kupowanie biletów, ceny.  Odbiór tekstu 

czytanego. Pocztówka z wakacji - odbiór 

tekstów słuchanych i wypowiedź 

pisemna. Powtórzenie materiału 

gramatyczno-leksykalnego z rozdziału 7.  

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. 

 

 

 

 

Ćwiczenia i zadania – wykonane 

samodzielnie przez uczniów 

zgodnie z instrukcjami 

nauczyciela – omówione na 

konsultacjach/ 

lekcjach online/Librus/MS Teams 

 

Sprawdzenie 

wykonania 

ćwiczeń. na 

lekcjach online/ 

przesłanie zadań 

nauczycielowi na 

maila/MS Teams. 

Samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowych 

ćwiczeń 

podsumowujących 

dział. 

Historia Zjednoczona Polska. 

Polska Kazimierza Wielkiego. 

Powtórzenie wiadomości z działu VII. 

Sprawdzian wiadomości. 

Unia Polski z Litwą. 

Wielka wojna z zakonem krzyżackim. 

 

 

Zadania i karty pracy 

umieszczane przez 

nauczyciela w aplikacji 

MS Teams. 

Uczniowie wykonują 

samodzielnie zadane karty pracy 

oraz ćwiczenia. Część materiału 

przekazana jest podczas zajęć on-

line. 

Odrobione zadania 

wysyłane są na 

pocztę służbową 

oraz aplikację MS 

Teams. 

 

 



Matematyka Pole równoległoboku 

Pole rombu 

Pole trójkąta 

Pole trapezu 

Pola wielokątów- podsumowanie. 

 

Zadania z podręcznika i 

ćwiczeń. Dodatkowe 

materiały umieszczone 

przez nauczyciela w 

aplikacji Teams 

Część zadań wykonujemy 

wspólnie z uczniami podczas 

lekcji online, pozostałe wykonane 

przez uczniów samodzielnie wg 

terminarza w Librusie 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia 

wskazanych zadań 

i wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową 

lub raporty z 

aplikacji 

zeszyt.online 

 

Biologia/ Korzeń 

Pęd-łodyga 

Zeszyt ćwiczeń i 

wybrane zadania z 

podręcznika 

Temat omawiany podczas lekcji 

online. Samodzielne 

wykonywanie ćwiczeń. 

 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac 

na adres mailowy 

nauczyciela 

geografia Krajobraz Śródziemnomorski,  

Krajobraz Tajgi 

Podręcznik, zadania z 

podręcznika, z zeszytu 

ćwiczeń, Karty pracy, 

zadania w Teams 
 

Samodzielne zapoznanie z 

tematem lub na lekcji online, 

samodzielne wykonanie zadań lub 

z pomocą nauczyciela po 

kontakcie za pomocą Librusa lub 

Teams 

 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac 

na adres mailowy 

nauczyciela. 

Testy w aplikacji 

Quizizz. 

 

Plastyka Zapoznajcie z malarskimi technikami 

plastycznymi. 

 

 

 

 Pierwsze galerie sztuki – prehistoryczne 

jaskinie. 
 

Zadania do wykonania 

wg instrukcji 

nauczyciela. 

 

Wykonanie zadań w 

internetowych aplikacjach 
https://liblink.pl/GJFHc40Jfo 

 

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

galerie-sztuki---prehistoryczne-

jaskinie/D1G0azXcf 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku pytań 

lub trudności. 

 

 

 

 

Uczniowie 

wysyłają skany lub 

zdjęcia na e-mail. 

https://liblink.pl/GJFHc40Jfo


 

technika Wypadek drogowy – jak się zachoać Podręcznik, zadania do 

wykonania 

Samodzielne wykonanie zadań Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku pytań 

lub trudności, 

przesłanie zdjęć 

lub skanów do 

nauczyciela. 

Informatyka 

grupa 

dziewczynek 

Lekcja z obrazkami – komiks 

multimedialny, lekcja z multimediami – 

modyfikowanie obrazu. 

Wykonanie projektu 

według instrukcji.  

Uczennice pracują samodzielnie 

według instrukcji w środowisku 

Scratch. 

Uczennice 

przesyłają do 

nauczyciela pliki 

wykonanych 

projektów e-

mailem. 

Informatyka 

grupa chłopców 

Lekcja w sieci 

Sieci wokół nas 

Przesłanie materiałów   

przez nauczyciela 

 

Przeczytanie tekstów, odpowiedz 

na pytania 

 

Przesłanie do 

nauczyciela 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku 

trudności i pytań 

 

muzyka  Zadania do wykonania 

wg instrukcji w Librusie 

Samodzielne wykonanie zadań Przesłanie pracy 

drogą mailową 

Wf  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 

Zadania do wykonania 

według instrukcji,  

materiałów 

pomocniczych i 

instruktarzowych 

przesłanych przez 

nauczyciela. 

 

Samodzielne wykonywanie 

zadań i ćwiczeń zgodnie z 

instrukcjami nauczyciela. 
 

Przesłanie informacji 
Librusem przez 
nauczyciela lub 
ucznia o 
zrealizowaniu 
zadania. 

 



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. 

wdż  -------------------   

Godz. wychow. Ćwiczymy koncentrację    

Religia/ etyka Budowanie Królestwa Bożego. 

Wezwanie do nawrócenia (przypowieści) 

Maj miesiącem Maryjnym ( Maryja 

Królową Polski, Sanktuaria Maryjne w 

Polsce) 

 

Zadania do wykonania 

według poleceń n-la, 

materiały interaktywne, 

testy , filmy tematyczne. 

Samodzielne wykonanie 

proponowanych zadań według 

wskazówek n-la 

Kontakt z 

nauczycielem 

poprzez dziennik 

Librus, przesyłanie 

wiadomości pocztą 

elektroniczną 

 

VE 
Przedmioty Zakres treści (ogólnie z rozkładu 

materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób 

monitorowania lub 

weryfikacji 

wiedzy i 

umiejętności 

 

 

J. polski -ortografia (pisownia “rz”i “ż” 

-mitologia 

-rodzaje zdań 

-budowa zdania pojedynczego 

-kartkówka z nieodmiennych części 

mowy 

 

Zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń. 

Dodatkowe materiały 

umieszczone przez 

nauczyciela na stronie 

szkoły, w dzienniku 

elektronicznym Librus i 

w aplikacji Teams 

 

 

Część zadań uczniowie wykonują 

samodzielnie, część zadań 

wykonujemy wspólnie podczas 

lekcji online. 

 

 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

pocztę służbową. 

 

 

J. angielski Gr. Zaaw. Unit 7 – past simple – 

twierdzenia, przeczenia, pytania; czytanie 

i słuchanie ze zrozumieniem; pisanie 

pocztówki 

 

Wybrane przez 

nauczyciela (ze względu 

na potrzeby i 

możliwości uczniów) 

ćwiczenia z podręcznika 

Ćwiczenia i zadania – wykonane 

samodzielnie przez uczniów 

zgodnie z instrukcjami 

nauczyciela – omówione na 

konsultacjach/ 

Sprawdzenie 

wykonania 

ćwiczeń. na 

lekcjach online/ 

przesłanie zadań 



Gr. średnio-zaawansowana: Unit 7 - 

Pocztówka z wakacji - odbiór tekstów 

słuchanych i wypowiedź pisemna. 

Powtórzenie materiału gramatyczno-

leksykalnego z rozdziału 7. Transport 

publiczny w Londynie - elementy kultury. 

Unit 8 –  wydarzenia – wprowadzenie 

słownictwa, liczebniki porządkowe. 

Konstrukcja be going to. 

i zeszytu ćwiczeń ze 

wskazanych działów; 

powtórzeniowe karty 

pracy; projekt 

/plakaty/zadania. 
 

lekcjach online/Librus/MS Teams 

 

nauczycielowi na 

maila/MS Teams. 

Samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowych 

ćwiczeń 

podsumowujących 

dział. 

Historia Zjednoczona Polska. 

Polska Kazimierza Wielkiego. 

Powtórzenie wiadomości z działu VII. 

Sprawdzian wiadomości. 

Unia Polski z Litwą. 

Wielka wojna z zakonem krzyżackim. 

 

 

Zadania i karty pracy 

umieszczane przez 

nauczyciela w aplikacji 

MS Teams. 

Uczniowie wykonują 

samodzielnie zadane karty pracy 

oraz ćwiczenia. Część materiału 

przekazana jest podczas zajęć on-

line. 

Odrobione zadania 

wysyłane są na 

pocztę służbową 

oraz aplikację MS 

Teams. 

 

 

Matematyka Pole trapezu. 

Pola wielokątów- podsumowanie. 

Liczby ujemne. 

 

Wszystkie zadania z 

podręcznika i ćwiczeń. 

Dodatkowe materiały 

umieszczone przez 

nauczyciela na stronie 

szkoły i w aplikacji 

Teams. 

 

Część zadań wykonujemy 

wspólnie z uczniami podczas 

lekcji online, pozostałe wykonane 

przez uczniów samodzielnie wg 

terminarza w Librusie. 

 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia 

wskazanych zadań 

i wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową 

lub raporty z 

aplikacji 

zeszyt.online 

 

Biologia/ Korzeń. 

Pęd- łodyga. 

Zeszyt ćwiczeń i 

wybrane zadania z 

podręcznika 

 

Temat omawiany podczas lekcji 

online. Samodzielne 

wykonywanie ćwiczeń. 

 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac 

na adres mailowy 

nauczyciela 

geografia Krajobraz Pustyni Gorącej i Lodowej, 

Krajobraz Śródziemnomorski  

Podręcznik, zadania z 

podręcznika, z zeszytu 

Samodzielne zapoznanie z 

tematem lub na lekcji online, 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 



ćwiczeń, Karty pracy, 

zadania w Teams 
 

samodzielne wykonanie zadań lub 

z pomocą nauczyciela po 

kontakcie za pomocą Librusa lub 

Teams 

 

lub skany 

wskazanych prac 

na adres mailowy 

nauczyciela. 

Testy w aplikacji 

Quizizz. 

 

Plastyka Zapoznajcie z malarskimi technikami 

plastycznymi. 

 

 

 

 Pierwsze galerie sztuki – prehistoryczne 

jaskinie. 
 

Zadania do wykonania 

wg instrukcji 

nauczyciela. 

 

 

Wykonanie zadań w 

internetowych aplikacjach 
https://liblink.pl/GJFHc40Jfo 

 

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

galerie-sztuki---prehistoryczne-

jaskinie/D1G0azXcf 
 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku pytań 

lub trudności. 

 

 

 

 

Uczniowie 

wysyłają skany 

lub zdjęcia na e-

mail. 
 

technika Wypadek drogowy – jak się zachować Podręcznik, zadania do 

wykonania 

Samodzielne wykonanie zadań Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku pytań 

lub trudności, 

wysłanie zdjęć lub 

skanów do 

nauczyciela 

Informatyka Lekcja w sieci 

Sieci wokół nas 

Przesłanie materiałów   

przez nauczyciela 

 

Przeczytanie tekstów, odpowiedz 

na pytania 

 

Przesłanie do 

nauczyciela 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku 

trudności i pytań 

muzyka  Zadania do wykonania 

wg instrukcji w Librusie 

Samodzielne wykonanie pracy Przesłanie zadania 

drogą mailową 

https://liblink.pl/GJFHc40Jfo


Wf  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. 

Zadania do wykonania 

według instrukcji i 

materiałów 

pomocniczych i 

instruktarzowych 

przesłanych przez 

nauczyciela. 

 

Samodzielne wykonanie zadanń i 

ćwiczeń zgodnie z instrukcjami 

nauczyciela. 

 

Sprawdzenie 

wykonania 

ćwiczeń poprzez 

zdjęcia i filmy. 

Odbiór prac drogą 

mail’ową lub 

przez dziennik 

Librus 

wdż     

Godz. wychow.     

Religia/ etyka Budowanie Królestwa Bożego. Wezwanie 

do nawrócenia (przypowieści) Maj 

miesiącem Maryjnym ( Maryja Królową 

Polski, Sanktuaria Maryjne w Polsce) 

 

Zadania do wykonania 

według poleceń n-la, 

materiały interaktywne, 

testy , filmy tematyczne. 

Samodzielne wykonanie 

proponowanych zadań według 

wskazówek n-la 

Kontakt z 

nauczycielem 

poprzez dziennik 

Librus, 

przesyłanie 

wiadomości 

pocztą 

elektroniczną 

 

 

 

 

 



VF 
Przedmioty Zakres treści (ogólnie z rozkładu 

materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób 

monitorowania lub 

weryfikacji wiedzy 

i umiejętności 

 

 

J. polski -ortografia (pisownia “rz”i “ż” 

-mitologia 

-rodzaje zdań 

-budowa zdania pojedynczego 

     -kartkówka z nieodmiennych części 

mowy 

Zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń. 

Dodatkowe materiały 

umieszczone przez 

nauczyciela na stronie 

szkoły, w dzienniku 

elektronicznym Librus i 

w aplikacji Teams 

 

 

Część zadań uczniowie wykonują 

samodzielnie, część zadań 

wykonujemy wspólnie podczas 

lekcji online. 

 

 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

pocztę służbową. 

 

 

J. angielski Past simple - ćwiczenia utrwalające. 

Kupowanie biletów, ceny - ćwiczenia 

związane ze słownictwem. Zadania na 

rozumienie tekstu pisanego - Tekst o 

odkrywcy. 

 

Gr. średnio-zaawansowana: Unit 7 – 

Kupowanie biletów, ceny. 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. 

 

Ćwiczenia i zadania – wykonane 

samodzielnie przez uczniów 

zgodnie z instrukcjami 

nauczyciela – omówione na 

konsultacjach/ 

lekcjach online/Librus/MS Teams 

 

Sprawdzenie 

wykonania 

ćwiczeń. na 

lekcjach online/ 

przesłanie zadań 

nauczycielowi na 

maila/MS Teams. 

Samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowych 

ćwiczeń 

podsumowujących 

dział. 

Historia 6. Rozbicie dzielnicowe Polski 

7. Polska w XIII wieku. 

8. Dążenie do jedności państwa. 

9. Zjednoczona Polska. 

10. Polska Kazimierza Wielkiego. 

Uczniowie wykonują 

wybrane polecenia z 

podręcznika , karty 

pracy, testy 

powtórzeniowe 

utrwalające wiedzę 

 ( umieszczane w 

aplikacji MS Teams) 

 

Tematy omawiane są podczas 

lekcji online. Uczniowie 

samodzielnie wykonują polecenia 

z podręcznika, karty pracy. 

 

Uczniowie mają 

sprawdzane prace 

podczas lekcji 

online. Wykonują  

prace 

komputerowo lub 

w zeszycie i 

przesyłają na@ 

służbowego i 



również są 

sprawdzane. 

 

Matematyka Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 
liczby naturalne, mnożenie ułamków 
dziesiętnych, dzielenie ułamków 
dziesiętnych przez liczby naturalne, 
dzielenie ułamków dziesiętnych.  

Zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń, 

materiały zamieszczane 

w plikach w aplikacji  

Teams. 

Wybrane zadania wykonywane są 

podczas lekcji online. Resztę 

zadań uczniowie wykonują 

samodzielnie. 

Wybrani 

uczniowie na 

prośbę nauczyciela 

wykonują zdjęcia i 

przesyłają dogodną 

dla nich aplikacją 

(Messenger, 

Teams, e-mail, 

skypa). Testy w 

aplikacji Quizziz 

Biologia/ Korzeń .Pęd- łodyga.  Zeszyt ćwiczeń i 

wybrane zadania z 

podręcznika 

 

Temat omawiany podczas lekcji 

online. Samodzielne 

wykonywanie ćwiczeń. 

 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac 

na adres mailowy 

nauczyciela 

geografia Krajobraz Pustyni Gorącej i Lodowej  Podręcznik, zadania z 

podręcznika, z zeszytu 

ćwiczeń, Karty pracy, 

zadania w Teams 
 

Samodzielne zapoznanie z 

tematem lub na lekcji online, 

samodzielne wykonanie zadań lub 

z pomocą nauczyciela po 

kontakcie za pomocą Librusa lub 

Teams 

 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac 

na adres mailowy 

nauczyciela. 

Testy w aplikacji 

Quizizz. 

 

Plastyka  

Zapoznajcie z malarskimi technikami 

plastycznymi. 

 

 

 

Zadania do wykonania 

wg instrukcji 

nauczyciela. 

 

Wykonanie zadań w 

internetowych aplikacjach 

https://liblink.pl/GJFHc40Jfo 
 

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

galerie-sztuki---prehistoryczne-

jaskinie/D1G0azXcf 
 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku pytań 

lub trudności. 

 

 

 

 

https://liblink.pl/GJFHc40Jfo


 Pierwsze galerie sztuki – prehistoryczne 

jaskinie. 
 

Uczniowie 

wysyłają skany lub 

zdjęcia na e-mail. 
 

technika Wypadek drogowy – jak się zachować Podręcznik, zadania do 

wykonania 

Samodzielne wykonanie zadań Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku pytań 

lub trudności, 

wysłanie zdjęć lub 

skanów do 

nauczyciela 

Informatyka Lekcja w sieci 

Sieci wokół nas 

Przesłanie materiałów   

przez nauczyciela 

 

Przeczytanie tekstów, odpowiedz 

na pytania 

 

Przesłanie do 

nauczyciela 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku 

trudności i pytań 

muzyka  Zadania do wykonania 

wg instrukcji w 

Librusie 

Samodzielne wykonanie pracy Przesłanie do 

nauczyciela drogą 

mailową 

Wf  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, 

Zadania do wykonania 

według instrukcji, 

materiałów 

pomocniczych i 

instruktarzowych 

przesłanych przez 

nauczyciela. 

 

Samodzielne wykonywanie 

zadań i ćwiczeń zgodnie z 

instrukcjami nauczyciela. 
 

Przesłanie informacji 
Librusem przez 
nauczyciela lub 
ucznia o 
zrealizowaniu 
zadania. 

 



możliwości poprawy. Aktywność fizyczna 

i dieta jako sposoby na prawidłową masę 

ciała. 

wdż     

Godz. wychow.     

Religia/ etyka Budowanie Królestwa Bożego. Wezwanie 

do nawrócenia (przypowieści) Maj 

miesiącem Maryjnym ( Maryja Królową 

Polski, Sanktuaria Maryjne w Polsce) 

 

Zadania do wykonania 

według poleceń n-la, 

materiały interaktywne, 

testy , filmy 

tematyczne. 

Samodzielne wykonanie 

proponowanych zadań według 

wskazówek n-la 

Kontakt z 

nauczycielem 

poprzez dziennik 

Librus, przesyłanie 

wiadomości 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. “Sposób na Alcybiadesa” - lektura (5 

lekcji) 
 

Zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń. 

Dodatkowe materiały 

umieszczone przez 

nauczyciela na stronie 

szkoły, w dzienniku 

elektronicznym Librus i w 

aplikacji Teams 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z 

uczniami podczas 

lekcji online, 

prezentacje w 

aplikacji 

pistacja.tv, 

pozostałe 

wykonane przez 

uczniów 

samodzielnie wg 

terminarza w 

Librusie. 

Uczniowie 

wykonują skany lub 

zdjęcia i wysyłają 

nauczycielowi na 

pocztę służbową lub 

przy pomocy 

dziennika 

elektronicznego 

Librus 



J. angielski Gr. Średniozaawansowana: pytania w czasie 

Present Perfect; mówienie o preferencjach; 

czytanie i słuchanie ze zrozumieniem; pisanie 

przepisu kulinarnego. 

Gr. Zaawansowana: Porównanie zastosowania 

Present Perfect/ Past Simple, pytania ogólne i 

szczegółowe w różnych czasach gram.,, 

pisanie zaproszenia, czytanie i słuchanie 

tekstów ze zrozumieniem. 

Zadania z podręcznika i 

zeszytu ćw., karty pracy, 

projekty - wskazówki n-

ela 

 

Jak wyżej 

Samodzielne 

wykonanie wg 

wskazówek n-ela 

 

Jak wyżej oraz 

sprawdzanie na 

lekcjach online 

Wiadomości w 

Librusie.Przesyłanie 

prac na mail, 

Teams, poczta 

służbowa 

Jak wyżej 

Historia Konstytucja 3 maja 1791 r. 

II rozbiór Polski. 

Upadek Rzeczpospolitej. 

Powtórzenie wiadomości z działu IV. 

Sprawdzian wiadomości z działu IV. 

Zadania i karty pracy 

umieszczane przez 

nauczyciela w aplikacji 

MS Teams. 

 

Uczniowie 

wykonują 

samodzielnie 

zadane karty pracy 

oraz ćwiczenia. 

Część materiału 

przekazana jest 

podczas zajęć on-

line. 

Odrobione zadania 

wysyłane są na 

pocztę służbową 

oraz aplikację MS 

Teams. 

 

Matematyka Rozwiązywanie równań. Rozwiązywanie 

zadań z treścią z wykorzystaniem równań. 

Wszystkie zadania z 

podręcznika i ćwiczeń. 

Dodatkowe materiały 

umieszczone przez 

nauczyciela na stronie 

szkoły i w aplikacji 

Teams. 

 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z 

uczniami podczas 

lekcji online, 

prezentacje w 

aplikacji 

pistacja.tv, 

pozostałe 

wykonane przez 

uczniów 

samodzielnie wg 

terminarza w 

Librusie. 

 

Uczniowie 

wykonują skany lub 

zdjęcia i wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową 

lub raporty z 

aplikacji 

zeszyt.online 

 

 

Biologia Przegląd i znaczenie gadów 

Podsumowanie działu IV 

 

 

Podręcznik, zadania z 

zeszytu ćwiczeń, karty 

Samodzielne 

zapoznanie z 

tematem lub na 

lekcji online, 

Uczniowie wysyłają 

skany lub zdjęcia na 

e-mail lub 

programie Teams. 



pracy, zadania w 

programie Teams.   

 

samodzielne 

wykonanie zadań 

lub z pomocą 

nauczyciela po 

kontacie za pomocą 

Librusa lub Teams. 

 

 

geografia Turystyka w Europie Południowej  

Zmiany w przemyśle Niemiec  

Podręcznik, zadania z 

podręcznika, z zeszytu 

ćwiczeń, Karty pracy, 

zadania w Teams 

 

Samodzielne 

zapoznanie z 

tematem lub na 

lekcji online, 

samodzielne 

wykonanie zadań 

lub z pomocą 

nauczyciela po 

kontakcie za 

pomocą Librusa 

lub Teams 

 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac na 

adres mailowy 

nauczyciela. 

Testy w aplikacji 

Quizizz. 

 

Plastyka Grafika artystyczna Uczniowie wykonują 

ćwiczenia wg instrukcji n-

la 

Praca samodzielna Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku pytań 

lub trudności, 

przesłanie zdjęć do 

n-la 

technika Instalacja wodno-kanalizacyjna 

Instalacja elektryczna 

Zapoznanie z tematem 

Wykonanie projektu wg 

instrukcji 

Uczniowie pracują 

samodzielnie wg 

instrukcji 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku pytań 

lub trudności, 

przesłanie zdjęć do 

n-la 

Informatyka  Lekcje w sieci 

Liternet 

Zadania do wykonania 

według instrukcji i 

materiałów pomocniczych 

przesłanych przez 

nauczyciela 

Wykorzystanie 

internetowych 

aplikacji, portali i 

platform 

edukacyjnych 

Przesłanie do 

nauczyciela Kontakt 

z nauczycielem w 

przypadku trudności 

i pytań 



pomocnych w 

nauce nie tylko 

informatyki. 

Odpowiedzi na 

pytania 

 

muzyka  Zadania do wykonania wg 

informacji w librusie 

Samodzielna praca  Przesłanie notatki 

na Maila 

Wf  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  
  
 

 

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. 

wdż     

Godz. wychow.  Dbamy o zdrowie 

psychiczne oraz fizyczne. 

Planowanie wykonywania 

zadań szkolnych 

Kontakty poprzez 

librusa , maila i 

telefoniczne 

Poprzez platformę 

Teams i dziennik 

elektroniczny 

Religia/ etyka Tematy  

Początki Kościoła w Polsce. 

Zadania do wykonania 
według poleceń nauczyciela. 

Samodzielne 

wykonanie 

Kontakt z 
nauczycielem poprzez 



Św. Wojciech – nauczyciel wiary. 

Oddajemy cześć Maryi. 

Wiara w naszej Ojczyźnie. 

proponowanych 

zadań według 

wskazówek 

nauczyciela. 

 

dziennik Librus, 
przesyłanie 
wiadomości pocztą 
elektroniczną 

 

 

 

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

monitorowania lub 

weryfikacji wiedzy 

i umiejętności 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

J. polski Omówienie lektury “Pajączek na rowerze” 

Kolejne tematy z działu V: 

Na skrzydłach fantazji 

Widzenia świata 

Mowa muzyki 

Zadania z podręcznika  

Dodatkowe materiały 

wysyłane wiadomością 

poprzez dziennik 

elektroniczny Librus i  

zamieszczane w aplikacji 

MS Teams. 

 

Część zadań 

uczniowie wykonują 

samodzielnie, część 

zadań wykonujemy 

wspólnie podczas 

lekcji online. 

 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

pocztę służbową. 

 

J. angielski Porównanie zastosowania Present Perfect/ Past 

Simple, pytania ogólne i szczegółowe w różnych 

czasach gram.,, pisanie zaproszenia, czytanie i 

słuchanie tekstów ze zrozumieniem. Dialogi 

użytkowe. 

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 

Sprawdzenie 

wykonania 

ćwiczeń. na 

lekcjach online/ 

przesłanie 

projektu/plakatu 

nauczycielowi na 

maila/MS Teams. 

Samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowych 

kart pracy 

podsumowujących 

dział. 



online/Librus/MS 

Teams 

 

Historia Konstytucja 3 maja 1791 r. 

II rozbiór Polski. 

Upadek Rzeczpospolitej. 

Powtórzenie wiadomości z działu IV. 

Sprawdzian wiadomości z działu IV. 

 

Zadania i karty pracy 

umieszczane przez 

nauczyciela w aplikacji 

MS Teams. 

Uczniowie wykonują 

samodzielnie zadane 

karty pracy oraz 

ćwiczenia. Część 

materiału przekazana 

jest podczas zajęć on-

line. 

Odrobione zadania 

wysyłane są na 

pocztę służbową 

oraz aplikację MS 

Teams. 

 

Matematyka Zapisywanie równań, liczby spełanijące równania, 

rozwiązywanie równań. 

  

Zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń, 

materiały zamieszczane w 

plikach w aplikacji  

Teams. 

 

Wybrane zadania 

wykonywane są 

podczas lekcji online. 

Resztę zadań 

uczniowie wykonują 

samodzielnie. 

 

Wybrani 

uczniowie na 

prośbę nauczyciela 

wykonują zdjęcia i 

przesyłają 

dogodną dla nich 

aplikacją 

(Messenger, 

Teams, e-mail,d 

skypa). Testy w 

aplikacji Quizziz 

Biologia Przegląd i znaczenie gadów 

Podsumowanie działu IV 

 

 

Podręcznik, zadania z 

zeszytu ćwiczeń, karty 

pracy, zadania w 

programie Teams.   

 

 

Samodzielne 

zapoznanie z tematem 

lub na lekcji online, 

samodzielne 

wykonanie zadań lub 

z pomocą nauczyciela 

po kontacie za 

pomocą Librusa lub 

Teams. 

 

Uczniowie 

wysyłają skany lub 

zdjęcia na e-mail 

lub programie 

Teams. 

 

geografia Turystyka w Europie Południowej  

Zmiany w przemyśle Niemiec 

 

Podręcznik, zadania z 

podręcznika, z zeszytu 

ćwiczeń, Karty pracy, 

zadania w Teams 
 

Samodzielne 

zapoznanie z tematem 

lub na lekcji online, 

samodzielne 

wykonanie zadań lub 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac 



z pomocą nauczyciela 

po kontakcie za 

pomocą Librusa lub 

Teams 

 

na adres mailowy 

nauczyciela. 

Testy w aplikacji 

Quizizz. 

 

Plastyka Grafika artystyczna. Uczniowie wykonują 

ćwiczenia wg instrukcji n-

la 

Praca samodzielna Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku pytań 

lub trudności, 

przesłanie zdjęć do 

n-la 

technika Instalacja wodno-kanalizacyjna. 

Instalacja elelktryczna. 

Zapoznanie z tematem. 

Wykonanie projektu wg 

instrukcji. 

Uczniowie pracują 

samodzielnie wg 

instrukcji n-la 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku pytań 

lub trudności, 

przesłanie zdjęć do 

n-la 

Informatyka  Lekcja z algorytmem - znajdź szóstkę, lekcje w 

sieci –liternet. 

Wykonanie projektu 

według instrukcji. 

Uczniowie pracują 

samodzielnie według 

instrukcji w 

środowisku Scratch. 

Uczniowie 

przesyłają do 

nauczyciela pliki 

wykonanych 

projektów e-

mailem. 

muzyka  Wykonanie wg instrukcji 

w librusie 

Praca samodzielna Przesłanie drogą 

mailową 

Wf  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.  

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 



   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  
  
 

wszystkich 

informacji na 

poczcie 

służbowej lub 

dziennik Librus. 

wdż     

Godz. wychow. Poczucie własnej wartości - rozpoznawanie 

mocnych stron, rozwijanie pasji. 

Życie społeczne a pandemia – jak dbać o siebie. 

Dbamy o zdrowie 

psychiczne oraz fizyczne. 

Planowanie wykonywania 

zadań szkolnych 

 

Kontakty poprzez 

Skype, MS Teams 

librusa , maila i 

telefoniczne 

 

Kontakty poprzez 

Skype, MS Teams 

librusa , maila i 

telefoniczne 

 

Religia/ etyka Tematy   
Początki Kościoła w Polsce.  
Św. Wojciech – nauczyciel wiary.  
Oddajemy cześć Maryi.  
Wiara w naszej Ojczyźnie. 
 

Zadania do wykonania 
według poleceń nauczyciela. 

Samodzielne wykonanie 

proponowanych zadań 

według wskazówek 

nauczyciela. 

 

Kontakt z 
nauczycielem 
poprzez dziennik 
Librus, przesyłanie 
wiadomości pocztą 
elektroniczną 

 

 

 

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

monitorowania lub 

weryfikacji wiedzy 

i umiejętności 

 

 J. polski Jak zobaczyć dźwięki i zrozumieć język muzyki? 

Onomatopeja jako środek poetycki. 
Zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń. 

Część zadań 

wykonujemy 

Uczniowie 

wykonują skany 



Koncert Wojskiego. 

Opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub 

legendy.  
Pisownia ą-ę oraz om,on,em,en 

Dodatkowe materiały 

umieszczone przez 

nauczyciela w dzienniku 

elektronicznym Librus i w 

aplikacji Zoom 

 

wspólnie z 

uczniami podczas 

lekcji online, 

pozostałe 

wykonane przez 

uczniów 

samodzielnie wg 

terminarza w 

Librusie. 

 

lub zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

pocztę służbową 

lub przy pomocy 

dziennika 

elektronicznego 

Librus 
 

 

J. angielski Present perfect  zdania twierdzące, pytające, 

przeczące- ćwiczenia utrwalające. 

Utrwalanie słownictwa związanego z 

przyrządzaniem potraw, jedzeniem, wyrażniem 

preferencji. Lekcja kulturowa – Poland –What a 

great film. 

 

 

Gr. Średniozaawansowana: pytania w czasie Present 

Perfect; mówienie o preferencjach; czytanie i 

słuchanie ze zrozumieniem; pisanie przepisu 

kulinarnego. 

 

Zadania z podręcznika i 

zeszytu ćw., karty pracy, 

projekty -według 

wskazówek nauczyciela 

 

Zadania z 

podręcznika i 

zeszytu ćw., karty 

pracy Ćwiczenia i 

zadania – 

wykonane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

instrukcjami 

nauczyciela – 

omówione na 

konsultacjach/za 

pomocą emaila/na 

lekcjach online/za 

pomocą Librus/MS 

Teams (do wyboru 

przez nauczyciela) 

 

 

 

Przesłanie zadań 

nauczycielowi na 

maila/MS Teams. 

Samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowych 

ćwiczeń 

podsumowujących 

dział. Sprawdzenie 

wykonania 

ćwiczeń. na 

lekcjach online (do 

wyboru przez 

nauczyciela) 
 

Historia Konstytucja 3 maja 1791 r. 

II rozbiór Polski. 

Upadek Rzeczpospolitej. 

Powtórzenie wiadomości z działu IV. 

Sprawdzian wiadomości z działu IV. 

 

Zadania i karty pracy 

umieszczane przez 

nauczyciela w aplikacji 

MS Teams. 

Uczniowie 

wykonują 

samodzielnie 

zadane karty pracy 

oraz ćwiczenia. 

Część materiału 

przekazana jest 

Odrobione zadania 

wysyłane są na 

pocztę służbową 

oraz aplikację MS 

Teams. 

 



podczas zajęć on-

line. 

Matematyka Zapisywanie równań, liczby spełanijące równania, 

rozwiązywanie równań. 

 

Wszystkie zadania z 

podręcznika i ćwiczeń. 

Dodatkowe materiały 

umieszczone przez 

nauczyciela na stronie 

szkoły i w aplikacji 

Teams. 

Część zadań 

wykonanych 

wspólnie z 

uczniami podczas 

lekcji online, 

prezentacje w 

aplikacji 

pistacja.tv, 

pozostałe zadania 

wykonane przez 

uczniów 

samodzielnie wg 

terminarza w 

Librusie. 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową 

lub raporty z 

aplikacji 

zeszyt.online 

Testy 

przeprowadzane 

online. 

Biologia Kręgowce zmiennocieplne-powtórzenie. 

Ptaki-kręgowce zdolne do lotu. 

 

 

 

Zeszyt ćwiczeń i wybrane 

zadania z podręcznika 

 

Temat omawiany 

podczas lekcji 

online. 

Samodzielne 

wykonywanie 

ćwiczeń. 

 

 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac 

na adres mailowy 

nauczyciela. Testy 

w aplikacji Quizizz 

geografia Turystyka w Europie Południowej  

Zmiany w przemyśle Niemiec 

 

Podręcznik, zadania z 

podręcznika, z zeszytu 

ćwiczeń, Karty pracy, 

zadania w Teams 
 

Samodzielne 

zapoznanie z 

tematem lub na 

lekcji online, 

samodzielne 

wykonanie zadań 

lub z pomocą 

nauczyciela po 

kontakcie za 

pomocą Librusa 

lub Teams 

 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac 

na adres mailowy 

nauczyciela. 

Testy w aplikacji 

Quizizz. 

 



Plastyka Grafika artystyczna. Uczniowie wykonują 

ćwiczenia wg instrukcji 

nauczyciela 

Praca samodzielna Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku pytań 

lub trudności, 

przesłanie zdjęć do 

n-la 

technika Instalacja wodno-kanalizacyjna. 

Instalacja elektryczna. 

Zapoznanie z tematem. 

Wykonanie projektu wg 

instrukcji 

Uczniowie pracują 

samodzielnie wg 

instrukcji 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku pytań 

lub trudności, 

przesłanie zdjęć do 

n-la 

Informatyka  Lekcje w sieci 

Liternet 

Zadania do wykonania 

według instrukcji i 

materiałów pomocniczych 

przesłanych przez 

nauczyciela 

Wykorzystanie 

internetowych 

aplikacji, portali i 

platform 

edukacyjnych 

pomocnych w 

nauce nie tylko 

informatyki. 

Odpowiedzi na 

pytania 

 

Przesłanie do 

nauczyciela 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku 

trudności i pytań 

 

muzyka  Zadania do wykonania wg 

instrukcji w librusie 

Praca samodzielna Przesłanie notatki 

drogą mailową 

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 

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   

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 

Sprawdzenie prac 

uczniów wysłanych 

na librusa, maila lub 

poprzez social media 

w uzgodnieniu z 

nauczycielem.   
 



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.   
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   

     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.   
 

poprzez środki 

komunikacji: Librus, 

aplikacje, maile. 
Pomoc nauczyciela 

poprzez 

multimedialne środki 

komunikacji m.in.: 

Teams 
 

wdż Dla chętnych film “Złodziejka książek” -------------- ---------------  

Godz. wychow. Pomoc przy metodach i technikach kształcenia na 

odległość. 

Wsparcie uczniów i rodziców w nowej rzeczywistość 

szkolnej. 

Dbanie o zdrowie własne i innych. 

Realizowanie tematów z 

zakresu: dbania o zdrowie; 

technik pozwalających na 

odstresowanie się; 

planowania dnia; 

Kontakt poprzez 

dziennik elektroniczy  

Librus, aplikację 

Teams, pocztę 

służbową 

nauczyciela. 

Kontakt poprzez 

dziennik elektroniczy  

Librus, aplikację 

Teams, pocztę 

służbową 

nauczyciela. 



Przestrzegania ogólnych zasad w czasie nauki w domu i 

zachęcanie uczniów do pozostania w nim. 

 

samodyscypliny; 

umiejętności pozytywnego 

myślenia. 

Włączenie do współpracy 

rodziców.   

Religia/ etyka  Tematy   
Początki Kościoła w Polsce.  
Św. Wojciech – nauczyciel wiary.  
Oddajemy cześć Maryi.  
Wiara w naszej Ojczyźnie. 
 

 

Zadania do wykonania 

według poleceń nauczyciela.   

 

Samodzielne 
wykonanie 
proponowanych 
zadań według 
wskazówek 
nauczyciela. 

Kontakt z 
nauczycielem 
poprzez dziennik 
Librus, przesyłanie 
wiadomości pocztą 
elektroniczną 

 

 

VID 
Przedmioty Zakres treści (ogólnie z 

rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób 

monitorowania lub 

weryfikacji wiedzy 

i umiejętności 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

J. polski 1. Co już wiemy o 

wypowiedzeniach? 
2. Jak łączą się wyrazy w 

zdaniu? 
3. Przecinek w zdaniu 

pojedynczym.  
4.  

Zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń. 

Dodatkowe materiały 

umieszczone przez 

nauczyciela na stronie 

szkoły, w dzienniku 

elektronicznym Librus i w 

aplikacji Teams 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z 

uczniami podczas 

lekcji online, 

prezentacje w 

aplikacji 

pistacja.tv, 

pozostałe 

wykonane przez 

uczniów 

samodzielnie wg 

terminarza w 

Librusie. 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

pocztę służbową 

lub przy pomocy 

dziennika 

elektronicznego 

Librus 
 

J. angielski  Present perfect  zdania 

twierdzące, pytające, 

przeczące- ćwiczenia 

Zadania z podręcznika, 

zeszytu ćw., karty pracy, 

projekt 

 

Samodzielne 

wykonanie wg 

wskazówek n-ela 

 

Wiadomości w 

Librusie, 

przesyłanie prac na 

mail,  



utrwalające. Utrwalanie 

słownictwa związanego z 

przyrządzaniem potraw, 

jedzeniem, wyrażaniem 

preferencji. Lekcja 

kulturowa – Poland –What a 

great film. 

 

  Gr. Średniozaawans. : Jak 

wyżej + pisanie przepisu 

kulinarnego, opis miejsca 

zamieszkania- słownictwo, 

Present Continous dla wyrażania 

najbliższej przyszłości. 

 

 

 

 

 

 

 

Jak wyżej + sprawdzanie 

na lekcjach online. 

 

 

 

 

 

 

Jak wyżej 

Teams, pocztę 

służbową 

 

 

 

 

Jak wyżej 

Historia Konstytucja 3 maja 1791 r. 

II rozbiór Polski. 

Upadek Rzeczpospolitej. 

Powtórzenie wiadomości z 

działu IV. 

Sprawdzian wiadomości z 

działu IV. 

 

Zadania i karty pracy 

umieszczane przez 

nauczyciela w aplikacji 

MS Teams. 

Uczniowie 

wykonują 

samodzielnie 

zadane karty pracy 

oraz ćwiczenia. 

Część materiału 

przekazana jest 

podczas zajęć on-

line. 

Odrobione zadania 

wysyłane są na 

pocztę służbową 

oraz aplikację MS 

Teams. 

 

Matematyka Rozwiązywanie równań. 

Rozwiązywanie zadań z treścią 

z wykorzystaniem równań. 

 

Wszystkie zadania z 

podręcznika i ćwiczeń. 

Dodatkowe materiały 

umieszczone przez 

nauczyciela na stronie 

szkoły i w aplikacji 

Teams. 

 

 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z 

uczniami podczas 

lekcji online, 

prezentacje w 

aplikacji 

pistacja.tv, 

pozostałe 

wykonane przez 

uczniów 

samodzielnie wg 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową 

lub raporty z 

aplikacji 

zeszyt.online, 

 

 



terminarza w 

Librusie. 

 

Biologia Kręgowce zmiennocieplne-

powtórzenie. 

Ptaki-kręgowce zdolne do lotu. 

 

 

 

Zeszyt ćwiczeń i wybrane 

zadania z podręcznika 

 

Temat omawiany 

podczas lekcji 

online. 

Samodzielne 

wykonywanie 

ćwiczeń. 

 

 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac 

na adres mailowy 

nauczyciela. Testy 

w aplikacji Quizizz 

geografia Turystyka w Europie 

Południowej  

Zmiany w przemyśle Niemiec 

 

Podręcznik, zadania z 

podręcznika, z zeszytu 

ćwiczeń, Karty pracy, 

zadania w Teams 
 

Samodzielne 

zapoznanie z 

tematem lub na 

lekcji online, 

samodzielne 

wykonanie zadań 

lub z pomocą 

nauczyciela po 

kontacie za pomocą 

Librusa lub Teams 
 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac 

na adres mailowy 

nauczyciela. 

Testy w aplikacji 

Quizizz. 

 

Plastyka Grafika artystyczna Uczniowie wykonują 

ćwiczenia wg instrukcji 

nauczyciela 

Praca samodzielna Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku pytań 

lub trudności, 

przesłanie zdjęć do 

n-la 

technika Instalacja wodno-kanalizacyjna. 

Instalacja elektryczna. 

Zapoznanie z tematem. 

Wykonanie projektu wg 

instrukcji. 

Uczniowie pracują 

samodzielnie wg 

instrukcji 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku pytań 

lub trudności, 

przesłanie zdjęć do 

n-la 

Informatyka  Lekcje w sieci Zadania do wykonania 

według instrukcji i 

materiałów pomocniczych 

Wykorzystanie 

internetowych 

aplikacji, portali i 

Przesłanie do 

nauczyciela 

Kontakt z 



przesłanych przez 

nauczyciela 

platform 

edukacyjnych 

pomocnych w 

nauce nie tylko 

informatyki. 

Odpowiedzi na 

pytania 

 

nauczycielem w 

przypadku 

trudności i pytań 
 

muzyka  Zadania do wykonania wg 

instrukcji w librusie 

Praca samodzielna Przesłanie notatki 

drogą mailową 

Wf  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  

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 

ifilmy. 

Wykonane 

projekty lub 

prace, odbiór 

wszystkich 

informacji na 

poczcie 

służbowej lub 

dziennik Librus. 



  
 

 
wdż     

Godz. wychow.     

Religia/ etyka Tematy   
Początki Kościoła w Polsce.  
Św. Wojciech – nauczyciel 
wiary.  
Oddajemy cześć Maryi.  
Wiara w naszej Ojczyźnie. 
 

Zadania do wykonania 

według poleceń nauczyciela.   

 

Samodzielne 
wykonanie 
proponowanych 
zadań według 
wskazówek 
nauczyciela. 

Kontakt z 
nauczycielem 
poprzez dziennik 
Librus, przesyłanie 
wiadomości pocztą 
elektroniczną 

 

 

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

monitorowania lub 

weryfikacji wiedzy 

i umiejętności 

 
 

J. polski Kolejne tematy z działu V: 

Pamiętny dzień 

Wyobraźnia 

Zagadka Mona Lisy 

Co już wiemy o wypowiedzeniach? 

Jak łączą się wyrazy w zdaniach? 

Przecinek w zdaniu pojedynczym 

Powtórzenie i podsumowania działu V 

Zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń. 

Dodatkowe materiały 

wysyłane wiadomością 

poprzez dziennik 

elektroniczny Librus i  

zamieszczane w aplikacji 

MS Teams. 

 

Część zadań 

uczniowie 

wykonują 

samodzielnie, część 

zadań wykonujemy 

wspólnie podczas 

lekcji online. 

 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

pocztę służbową. 

 

J. angielski Present perfect  zdania twierdzące, pytające, 

przeczące- ćwiczenia utrwalające. 

Utrwalanie słownictwa związanego z 

przyrządzaniem potraw, jedzeniem, wyrażniem 

preferencji. Lekcja kulturowa – Poland –What a 

great film. 

 

Zadania z podręcznika, 

zeszytu ćw., karty pracy, 

projekt 

 

 

 

 

Jak wyżej  

Samodzielne 

wykonanie wg 

wskazówek n-ela 

 

 

 

 

Jak wyżej 

Wiadomości w 

Librusie, 

przesyłanie prac na 

mail,  

Teams, pocztę 

służbową 

 

Jak wyżej 



  Gr. Średniozaawans. : Jak wyżej + pisanie 

przepisu kulinarnego, opis miejsca zamieszkania- 

słownictwo, Present Continous dla wyrażania 

najbliższej przyszłości. 

 

 

 

+ sprawdzanie na lekcjach 

online 

 

 

Historia Konstytucja 3 maja 1791 r. 

II rozbiór Polski. 

Upadek Rzeczpospolitej. 

Powtórzenie wiadomości z działu IV. 

Sprawdzian wiadomości z działu IV. 

 

Zadania i karty pracy 

umieszczane przez 

nauczyciela w aplikacji 

MS Teams. 

 

Uczniowie 

wykonują 

samodzielnie 

zadane karty pracy 

oraz ćwiczenia. 

Część materiału 

przekazana jest 

podczas zajęć on-

line. 

Odrobione zadania 

wysyłane są na 

pocztę służbową 

oraz aplikację MS 

Teams.  

Matematyka Rozwiązywanie równań. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych z 

wykorzystaniem równań. 

Zadania z podręcznika i 

ćwiczeń. Dodatkowe 

materiały umieszczone 

przez nauczyciela w 

aplikacji Teams 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z 

uczniami podczas 

lekcji online, 

pozostałe 

wykonane przez 

uczniów 

samodzielnie wg 

terminarza w 

Librusie 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia 

wskazanych zadań 

i wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową 

lub raporty z 

aplikacji 

zeszyt.online 

Testy wykonane 

online 

Biologia Kręgowce zmiennocieplne-powtórzenie. 

Ptaki-kręgowce zdolne do lotu. 

 

 

 

Zeszyt ćwiczeń i wybrane 

zadania z podręcznika 

 

Temat omawiany 

podczas lekcji 

online. 

Samodzielne 

wykonywanie 

ćwiczeń. 

 

 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac 

na adres mailowy 

nauczyciela. Testy 

w aplikacji Quizizz 



geografia Turystyka w Europie Południowej  

Zmiany w przemyśle Niemiec 

 

Podręcznik, zadania z 

podręcznika, z zeszytu 

ćwiczeń, Karty pracy, 

zadania w Teams 

 

Samodzielne 

zapoznanie z 

tematem lub na 

lekcji online, 

samodzielne 

wykonanie zadań 

lub z pomocą 

nauczyciela po 

kontacie za pomocą 

Librusa lub Teams 

 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac 

na adres mailowy 

nauczyciela. 

Testy w aplikacji 

Quizizz. 

 

Plastyka Grafika artystyczna. Uczniowie wykonują 

ćwiczenia wg instrukcji 

nauczyciela 

Praca samodzielna Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku pytań 

lub trudności, 

przesłanie zdjęć do 

n-la 

technika Instalacja wodno-kanalizacyjna. 

Instalacja elektryczna. 

Zapoznanie z tematem. 

Wykonanie projektu wg 

instrukcji 

Uczniowie pracują 

samodzielnie wg 

instrukcji 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku pytań 

lub trudności, 

przesłanie zdjęć do 

n-la 

Informatyka  Lekcje w sieci 

Liternet 

Zadania do wykonania 

według instrukcji i 

materiałów pomocniczych 

przesłanych przez 

nauczyciela 

Wykorzystanie 

internetowych 

aplikacji, portali i 

platform 

edukacyjnych 

pomocnych w 

nauce nie tylko 

informatyki. 

Odpowiedzi na 

pytania 

 

Przesłanie do 

nauczyciela 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku 

trudności i pytań 

 

muzyka  Zadania do wykonania wg 

instrukcji w librusie 

Praca samodzielna Przesłanie pracy 

drogą mailową 



Wf  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  
  
 

 

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 

ifilmy. 

Wykonane 

projekty lub 

prace, odbiór 

wszystkich 

informacji na 

poczcie 

służbowej lub 

dziennik Librus. 

wdż     

Godz. wychow.     

Religia/ etyka Tematy   
Początki Kościoła w Polsce.  
Św. Wojciech – nauczyciel wiary.  
Oddajemy cześć Maryi.  
Wiara w naszej Ojczyźnie. 
 

Zadania do wykonania 

według poleceń nauczyciela.   

   

 

Samodzielne 
wykonanie 
proponowanych 
zadań według 
wskazówek 
nauczyciela. 

Kontakt z 
nauczycielem 
poprzez dziennik 
Librus, przesyłanie 
wiadomości pocztą 
elektroniczną 

 

 

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 • Skróty i skrótowce 
• Powtórzenie wiadomości ze 

słowotwórstwa 
• Sprawdzian ze słowotwórstwa 
• Dezyderata 
• Teksty literackie dot.sensu życia 

Zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń. 

Dodatkowe materiały 

umieszczone przez 

nauczyciela na stronie 

szkoły, w dzienniku 

elektronicznym Librus i w 

aplikacji Teams 

 

 

Część zadań 

uczniowie 

wykonują 

samodzielnie, część 

zadań wykonujemy 

wspólnie podczas 

lekcji online. 

 

 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

pocztę służbową. 

 

 

J. angielski Gr. zaaw. Unit 8 – Crime - słownictwo, strona 

bierna present simple i past simple; czytanie ze 

zrozumieniem; konstrukcja: have/get sth done 

 

 

Gr. Średniozaawansowana: powtórzenie 

wiadomości z działu 5; słownictwo z zakresu 

‘Ciało’; rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; 

określenia ilości; czytanie i słuchanie ze 

zrozumieniem. 

Zadania z podręcznika i 

zeszytu ćw., karty pracy, 

projekty -według 

wskazówek nauczyciela 

 

 

Zadania z 

podręcznika i 

zeszytu ćw., karty 

pracy Ćwiczenia i 

zadania – 

wykonane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

instrukcjami 

nauczyciela – 

omówione na 

konsultacjach/za 

pomocą emaila/na 

lekcjach online/za 

pomocą Librus/MS 

Teams (do wyboru 

przez nauczyciela) 

 

 

 

Przesłanie zadań 

nauczycielowi na 

maila/MS Teams. 

Samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowych 

ćwiczeń 

podsumowujących 

dział. Sprawdzenie 

wykonania 

ćwiczeń. na 

lekcjach online (do 

wyboru przez 

nauczyciela). 

j. hiszpański Czasowniki nieregularne z obocznościami, 

czasowniki zwrotne, opisywanie wymarzonego 

dnia. Powtórzenie do sprawdzianu. 

Wyjaśnienie tematu 

przesyłane poprzez 

prezentacje w aplikacji 

Wykonanie notatki 

w zeszycie z 

prezentacji 

Po każdym 

zadanym temacie 

uczniowie 



Teams, praca z 

podręcznikiem oraz 

zeszytem ćwiczeń, 

dodatkowe materiały 

interaktywne oraz filmy 

pomocnicze na 

youtube.com. Nauka 

słówek w aplikacji Lingos 

przesłanej przez 

nauczyciela, 

uzupełnienie zadań 

lub kart pracy. 

Konsultacje na 

czacie Teams kiedy 

uczeń ma taką 

potrzebę. Lekcje 

online. 

przesyłają 

zdjęcia/skany 

zrobionych zadań. 

Lekcje online. 

Monitorowanie 

postępów w 

aplikacji Lingos 

j. niemiecki Określanie czasu godzinowego, opisywanie 

przebiegu dnia, czasowniki zwrotne. 

Materiały przesyłane w 

formie zadań i testów oraz 

w załącznikach za pomocą 

MS 365, podręcznik. 

 

Konsultacje, praca 

samodzielna, 

przepisanie 

przygotowanych 

notatek do zeszytu. 

Odsyłanie pracy 

domowej, zrobienie 

testu przy pomocy 

aplikacji Teams. 

Historia/ 1. Pod rządami sanacji. 

2. Polityka zagraniczna II RP. 

3. Problemy gospodarcze i 

narodowościowe. 

Uczniowie wykonują 

wybrane polecenia z 

podręcznika , karty pracy, 

testy powtórzeniowe 

utrwalające wiedzę 

 ( umieszczane w aplikacji 

MS Teams) 

 

Tematy omawiane 

są podczas lekcji 

online. Uczniowie 

samodzielnie 

wykonują 

polecenia z 

podręcznika, karty 

pracy. 

 

Uczniowie mają 

sprawdzane prace 

podczas lekcji 

online. Wykonują  

prace 

komputerowo lub 

w zeszycie i 

przesyłają na@ 

służbowego i 

również są 

sprawdzane. 

 

Matematyka Działania na potęgach. 

Notacja wykładnicza. 

Pierwiastki. 

Wszystkie zadania z 

podręcznika. Dodatkowe 

materiały umieszczone 

przez nauczyciela na 

stronie szkoły i w aplikacji 

Teams. 

 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z 

uczniami podczas 

lekcji online, 

pozostałe 

wykonane przez 

uczniów 

samodzielnie wg 

terminarza w 

Librusie. 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia 

wskazanych zadań 

i wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową.  

 



 

Chemia  Rozpuszczalność substancji w wodzie. 

Rozwiązywanie zadań. Stężenie procentowe 

roztworu. Atomy i cząsteczki. Budowa atomu 

 Zapoznanie się z 

materiałem z podręcznika, 

zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń. Filmy 

edukacyjne. 
 

Notatki w zeszycie, 

samodzielne 

wykonywanie 

ćwiczeń, zadań lub 

z pomocą 

nauczyciela po 

konsultacji .Lekcje 

online. 

 

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 Podsumowanie dynamiki, spadek swobodny. 

Rozpoczęcie działu praca, moc, energia 

Uczniowie wykonują 

wybrane polecenia z 

podręcznika oraz testy 

powtórzeniowe 

Część zadań 

uczniowie 

wykonują 

samodzielnie. 

Wyjaśnienia 

podczas lekcji 

online lub w 

przypadku pytań 

indywidualnych- 

indywidualnie 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia 

wskazanych zadań 

i wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową,  

Biologia Regulacja nerwow-hormonalna. Układ dokrewny 

Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego 

Zeszyt ćwiczeń i wybrane 

zadania z podręcznika 

 

Temat omawiany 

podczas lekcji 

online. 

Samodzielne 

wykonywanie 

ćwiczeń. 

 

 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac 

na adres mailowy 

nauczyciela 

geografia Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i 

skutki powodzi 

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego 

Rozwój dużych miast a zmiany w strefach 

podmiejskich  

Podręcznik, zadania z 

podręcznika, z zeszytu 

ćwiczeń, Karty pracy, 

zadania w Teams 
 

Samodzielne 

zapoznanie z 

tematem lub na 

lekcji online, 

samodzielne 

wykonanie zadań 

lub z pomocą 

nauczyciela po 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac 

na adres mailowy 

nauczyciela. 

 



kontacie za pomocą 

Librusa lub Teams 
 

Plastyka  Zadanie do wykonania wg 

instrukcji w librusie 

Praca samodzielna Przesłanie zdjęcia 

drogą mailową 

muzyka  Zadanie do wykonania wg 

instrukcji w librusie 

Praca samodzielna Przesłanie zdjęcia 

drogą mailową 

Informatyka  Grupa 2 

 

Edytor tekstu 

 

 

Zadania do wykonania 

według instrukcji i 

materiałów pomocniczych 

przesłanych przez 

nauczyciela  

 

 

 

Przygotowanie krzyżówki - 

hasła związane z informatyką 

 

Zadanie z wykorzystaniem 

Word 

 

Wykorzystanie 

internetowych 

aplikacji 

 

 

 
 

 

https://www.krzyzow

ki.edu.pl/generator.p

hp 
Sformatowanie 

tekstu wg 

przesłanych zasad 

 

Przesłanie prac do 

nauczyciela 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku 

trudności i pytań 

 

 

 

Przesłanie pracy do 

nauczyciela 

(ocena) 

 

Przesłanie pracy do 

nauczyciela 

(ocena) 

Wf do 22.05 Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna 
    Samoocena wydolności układu oddechowego i krwionośnego. Pomiar tętna 

spoczynkowego i po wysiłku, 
 analiza i porównanie wyników. 
 Specjalistyczne ćwiczenia zwiększające wydolność układu oddechowego i 

krążenia. 
 Biegi na dłuższym dystansie. Atletyka terenowa i zabawy biegowe, biegi 

przełajowe. Marszobieg. Cross. 
Ćwiczenia i zadania ruchowe wzmacniające mięśnie ramion, nóg, obręczy 

barkowej i biodrowej z pokonywaniem ciężaru własnego ciała 
Ocena poziomu sprawności fizycznej za pomocą wybranych testów. Interpretacja 

wyników. 

Z kijkami. Nordic walking. Marsz na 

orientację. 
 Nowoczesne technologie w sporcie i 

rekreacji 
W terenie. Marszobieg. Pokonywanie 

naturalnych 
 przeszkód. Wydolność organizmu 
Wrotki, deskorolki. Zasady bezpiecznego 

korzysta 
 nia ze sprzętu. Podstawy poruszania się, 

odbicie, 
 jazda, zatrzymanie. 

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. 

https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php
https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php
https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php


 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 
    Ćwiczenia w terenie: nordic walking, marsze na orientację, biegi terenowe,  
Nowoczesne technologie w sporcie i rekreacji: aplikacje i programy komputerowe 

do monitorowania 
 poziomu aktywności fizycznej. 
 Wrotki, deskorolki. Zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu. Zabawy i gry na 

wrotkach i deskorolce. 
Piłka siatkowa: ćwiczenia oraz zabawy kształtujące i doskonalące elementy gry 
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 
    Znaczenie wysiłku fizycznego dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. 
 Dostosowanie wysiłku fizycznego do wydolności organizmu. 
Predyspozycje siatkarza. 
 Właściwy dobór intensywności i obciążeń w ćwiczeniach. 
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 
 Urazy w sporcie. Przyczyny i okoliczności wypadków. Sposoby udzielania 

pierwszej pomocy. Stłuczenia, zwichnięcia. 
Znaczenie czynnego wypoczynku dla zdrowia. 
 Skutki przetrenowania. 
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. 

Piłka siatkowa – odbicia piłki sposobem 

górnym, dolnym, przyjęcie piłki. 
Piłka plażowa. Rekreacyjna wartość piłki 

siatkowej 
Oceniam swoją sprawność fizyczną. Test 

sprawno- 
 ści 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. 
 



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 
    Zaangażowanie i rzetelność w wykonaniu zadań 
Kształtowanie zainteresowania wybraną dyscypliną sportu, dostępne źródła 

informacji, bieżące doniesienia 
 sportowe, rywalizacja na poziomie kraju, Europy i świata. 
 Drużyna narodowa i polskie kluby piłki siatkowej 
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 Tematy  
Eksplozja ewangelizacji. 
Nowość chrześcijaństwa. 
Marność świata. 
Skąd cierpienie. 
 

Zadania do wykonania 

według poleceń 

nauczyciela. 

Samodzielne 

wykonanie 

proponowanych 

zadań według 

wskazówek 

nauczyciela. 

 

Kontakt z 

nauczycielem 

poprzez dziennik 

Librus, przesyłanie 

wiadomości pocztą 

elektroniczną 

 

                

         

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

monitorowania lub 

weryfikacji wiedzy 

i umiejętności 

  

 

J. polski 1. Style funkcjonalne. 
2. Elementy aktu komunikacji. 
3. Intencje wypowiedzi. 
4. Poezja - powtórzenie. 
5. Składnia - powtórzenie. 

Zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń. 

Dodatkowe materiały 

umieszczone przez 

nauczyciela na stronie 

szkoły, w dzienniku 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z 

uczniami podczas 

lekcji online, 

prezentacje w 

aplikacji 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

pocztę służbową 

lub przy pomocy 



elektronicznym Librus i w 

aplikacji Teams 

 

pistacja.tv, 

pozostałe 

wykonane przez 

uczniów 

samodzielnie wg 

terminarza w 

Librusie. 

dziennika 

elektronicznego 

Librus 
 

J. angielski Gr. śr. zaaw. Unit 7 – zadania powtórzeniowe; 

Unit 8 Praca - słownictwo; czas Future simple; 

słuchanie i czytanie ze zrozumieniem 

Gr. Zaawansowana: Zdania warunkowe typu 2, 

zdania przydawkowe, czasowniki frazowe z “get”, 

opisywanie obrazków, powtórzenie słownictwa 

unit 7. 

Zadania z podręcznika i 

zeszytu ćw., karty pracy  

Jak wyżej 

Zadania 

wykonywane 

samodzielnie wg 

wskazówek n-ela 

Jak wyżej 

Wiadomości w 

Librusie, 

przesyłanie prac na 

mail, Teams, 

pocztę służbową 

Jak wyżej 

j. hiszpański Czasowniki nieregularne z obocznościami, 

czasowniki zwrotne, opisywanie wymarzonego 

dnia. Powtórzenie do sprawdzianu. 

 

Wyjaśnienie tematu 

przesyłane poprzez 

prezentacje w aplikacji 

Teams, praca z 

podręcznikiem oraz 

zeszytem ćwiczeń, 

dodatkowe materiały 

interaktywne oraz filmy 

pomocnicze na 

youtube.com. Korzystanie 

z aplikacji Lingos do nauki 

słówek. 

 

Wykonanie notatki 

w zeszycie z 

prezentacji 

przesłanej przez 

nauczyciela, 

uzupełnienie zadań 

lub kart pracy. 

Konsultacje na 

czacie Teams kiedy 

uczeń ma taką 

potrzebę. Lekcje 

online. Nauka 

słówek w aplikacji 

 

Po każdym 

zadanym temacie 

uczniowie 

przesyłają 

zdjęcia/skany 

zrobionych zadań i 

otrzymują zwrotną 

informację o 

popełnionych 

błędach. Lekcje 

online. 

Monitorowanie 

postępów w 

aplikacji Lingos. 

 

j. niemiecki Określanie czasu godzinowego, opisywanie 

przebiegu dnia, czasowniki zwrotne. 

 

Materiały przesyłane w 

formie zadań i testów oraz 

w załącznikach za pomocą 

MS 365, podręcznik. 

 

Konsultacje, praca 

samodzielna, 

przepisanie 

przygotowanych 

notatek do zeszytu. 

Odsyłanie pracy 

domowej, zrobienie 

testu przy pomocy 

aplikacji Teams. 

Historia/ 1. Pod rządami sanacji.  
2. Polityka zagraniczna II RP.  
3. Problemy gospodarcze i narodowościowe. 

Uczniowie wykonują 

wybrane polecenia z 

podręcznika , karty pracy, 

Tematy omawiane 

są podczas lekcji 

online. Uczniowie 

Uczniowie mają 

sprawdzane prace 

podczas lekcji 



testy powtórzeniowe 

utrwalające wiedzę 

 ( umieszczane w aplikacji 

MS Teams) 

 

samodzielnie 

wykonują 

polecenia z 

podręcznika, karty 

pracy. 

 

online. Wykonują  

prace 

komputerowo lub 

w zeszycie i 

przesyłają na@ 

służbowego i 

również są 

sprawdzane. 

 

Matematyka Rozwiązywanie zadań z treścią z wykorzystaniem 

równań, przekształcanie wzorów, potęgi. 

Zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń, materiały 

zamieszczane w plikach w 

aplikacji  Teams. 

Wybrane zadania 

wykonywane są 

podczas lekcji 

online. Resztę 

zadań uczniowie 

wykonują 

samodzielnie. 

Wybrani uczniowie 

na prośbę 

nauczyciela 

wykonują zdjęcia i 

przesyłają dogodną 

dla nich aplikacją 

(Messenger, 

Teams, e-mail, 

skypa). Testy w 

aplikacji Quizziz 

Chemia  Rozpuszczalność substancji w wodzie. 

Rozwiązywanie zadań. Stężenie procentowe 

roztworu. Atomy i cząsteczki. Budowa atomu 

 

Zapoznanie się z 

materiałem z podręcznika, 

zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń. Filmy 

edukacyjne. 
 

Notatki w zeszycie, 

samodzielne 

wykonywanie 

ćwiczeń, zadań lub 

z pomocą 

nauczyciela po 

konsultacji .Lekcje 

online. 

 

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 Podsumowanie dynamiki, spadek swobodny. 

Rozpoczęcie działu praca, moc, energia 

 

Uczniowie wykonują 

wybrane polecenia z 

podręcznika oraz testy 

powtórzeniowe 

Część zadań 

uczniowie 

wykonują 

samodzielnie. 

Wyjaśnienia 

podczas lekcji 

online lub w 

przypadku pytań 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia 

wskazanych zadań 

i wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową,  



indywidualnych- 

indywidualnie 

Biologia Regulacja nerwow-hormonalna. Układ dokrewny 

Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego 

 

Zeszyt ćwiczeń i wybrane 

zadania z podręcznika 

 

Temat omawiany 

podczas lekcji 

online. 

Samodzielne 

wykonywanie 

ćwiczeń. 

 

 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac 

na adres mailowy 

nauczyciela 

geografia Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i 

skutki powodzi 

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego 

Rozwój dużych miast a zmiany w strefach 

podmiejskich 

 

Podręcznik, zadania z 

podręcznika, z zeszytu 

ćwiczeń, Karty pracy, 

zadania w Teams 
 

Samodzielne 

zapoznanie z 

tematem lub na 

lekcji online, 

samodzielne 

wykonanie zadań 

lub z pomocą 

nauczyciela po 

kontacie za pomocą 

Librusa lub Teams 

 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac 

na adres mailowy 

nauczyciela. 

 

 

Plastyka  Praca do wykonania wg 

instrukcji w librusie 

Praca samodzielna Przesłanie zdjęcia 

na maila 

muzyka  Praca do wykonania wg 

instrukcji w librusie 

Praca samodzielna Przesłanie zdjęcia 

poprzez maila 

Informatyka  Lekcje z algorytmami - zakręt za zakrętem, tekst i 

obrazy – modyfikacja w word. 

Wykonanie projektu 

według instrukcji. 

Uczniowie pracują 

samodzielnie 

według instrukcji w 

środowisku 

Scratch.  

Uczniowie 

przesyłają do 

nauczyciela pliki 

wykonanych 

projektów e-

mailem. 

Wf do 22.05 Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna 
    Samoocena wydolności układu oddechowego i krwionośnego. Pomiar tętna 

spoczynkowego i po wysiłku, 
 analiza i porównanie wyników. 
 Specjalistyczne ćwiczenia zwiększające wydolność układu oddechowego i krążenia. 
 Biegi na dłuższym dystansie. Atletyka terenowa i zabawy biegowe, biegi 

przełajowe. Marszobieg. Cross. 
Ćwiczenia i zadania ruchowe wzmacniające mięśnie ramion, nóg, obręczy barkowej i 

biodrowej z pokonywaniem ciężaru własnego ciała 

Z kijkami. Nordic walking. Marsz na 

orientację. 
 Nowoczesne technologie w sporcie i 

rekreacji 
W terenie. Marszobieg. Pokonywanie 

naturalnych 
 przeszkód. Wydolność organizmu 
Wrotki, deskorolki. Zasady bezpiecznego 

korzysta 

Samodzielne 

wykonywanie 

zadań i ćwiczeń 

zgodnie z 

Przesłanie informacji 
Librusem przez 
nauczyciela lub 
ucznia o 
zrealizowaniu 
zadania. 



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 
    Ćwiczenia w terenie: nordic walking, marsze na orientację, biegi terenowe,  
Nowoczesne technologie w sporcie i rekreacji: aplikacje i programy komputerowe 

do monitorowania 
 poziomu aktywności fizycznej. 
 Wrotki, deskorolki. Zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu. Zabawy i gry na 

wrotkach i deskorolce. 
Piłka siatkowa: ćwiczenia oraz zabawy kształtujące i doskonalące elementy gry 
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 
    Znaczenie wysiłku fizycznego dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. 
 Dostosowanie wysiłku fizycznego do wydolności organizmu. 
Predyspozycje siatkarza. 
 Właściwy dobór intensywności i obciążeń w ćwiczeniach. 
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 
 Urazy w sporcie. Przyczyny i okoliczności wypadków. Sposoby udzielania pierwszej 

pomocy. Stłuczenia, zwichnięcia. 
Znaczenie czynnego wypoczynku dla zdrowia. 
 Skutki przetrenowania. 
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. 

 nia ze sprzętu. Podstawy poruszania się, 

odbicie, 
 jazda, zatrzymanie. 
Piłka siatkowa – odbicia piłki sposobem 

górnym, dolnym, przyjęcie piłki. 
Piłka plażowa. Rekreacyjna wartość piłki 

siatkowej 
Oceniam swoją sprawność fizyczną. Test 

sprawno- 
 ści 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. 
 

instrukcjami 

nauczyciela. 
 



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 
    Zaangażowanie i rzetelność w wykonaniu zadań 
Kształtowanie zainteresowania wybraną dyscypliną sportu, dostępne źródła 

informacji, bieżące doniesienia 
 sportowe, rywalizacja na poziomie kraju, Europy i świata. 
 Drużyna narodowa i polskie kluby piłki siatkowej 
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 Dla chętnych film “Zanim odejdę”  ------------------ ---------------- 

Godz. wychow.     

Religia/ etyka Tematy  
Eksplozja ewangelizacji. 
Nowość chrześcijaństwa. 
Marność świata. 
Skąd cierpienie. 
 

Zadania do wykonania 

według poleceń 

nauczyciela. 

Samodzielne 
wykonanie 
proponowanych 
zadań według 
wskazówek 
nauczyciela. 

Kontakt z 
nauczycielem 
poprzez dziennik 
Librus, przesyłanie 
wiadomości pocztą 
elektroniczną 

        

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

monitorowania lub 

weryfikacji wiedzy 

i umiejętności 

  

 

J. polski Omówienie lektury “Balladyna”. 

Wprawki do egzaminu ósmoklasisty. 

Zadania z testów. 

Dodatkowe materiały 

wysyłane wiadomością 

poprzez dziennik 

elektroniczny Librus i  

zamieszczane w aplikacji 

MS Teams. 

Część zadań 

uczniowie 

wykonują 

samodzielnie, część 

zadań wykonujemy 

wspólnie podczas 

lekcji online. 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

pocztę służbową. 

 



  

J. angielski Defining/non-defining relative clauses/ 

słownictwo związane z relacjami społecznymi/ 

opisywanie i wskazywanie osób i ich cech 

charakterystycznych. Słuchanie i czytanie ze 

zrozumieniem. 

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/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. 

 

j. hiszpański Czasowniki nieregularne z obocznościami, 

czasowniki zwrotne, opisywanie wymarzonego 

dnia. Powtórzenie do sprawdzianu. 

 

Wyjaśnienie tematu 

przesyłane poprzez 

prezentacje w aplikacji 

Teams, praca z 

podręcznikiem oraz 

zeszytem ćwiczeń, 

dodatkowe materiały 

interaktywne oraz filmy 

pomocnicze na 

youtube.com. Lekcje 

online. Korzystanie z 

aplikacji Lingos do nauki 

słówek 
 

Wykonanie notatki 

w zeszycie z 

prezentacji 

przesłanej przez 

nauczyciela, 

uzupełnienie zadań 

lub kart pracy. 

Konsultacje na 

czacie Teams kiedy 

uczeń ma taką 

potrzebę. Nauka 

słówek w aplikacji. 

Lekcje online 

 

Po każdym 

zadanym temacie 

uczniowie 

przesyłają 

zdjęcia/skany 

zrobionych zadań i 

otrzymują zwrotną 

informację o 

popełnionych 

błędach. 

Monitorowanie 

postępów w 

aplikacji Lingos. 

 

 

j. niemiecki Określanie czasu godzinowego, opisywanie 

przebiegu dnia, czasowniki zwrotne. 

 

Materiały przesyłane w 
formie zadań i testów oraz 
w załącznikach za pomocą 
MS 365, podręcznik. 

 

Lekcje online w 

Teams, 

konsultacje, praca 

samodzielna, 

przepisanie 

Odsyłanie pracy 

domowej, zrobienie 

testu przy pomocy 

aplikacji Teams. 



przygotowanych 

notatek do zeszytu. 

Historia 1. Pod rządami sanacji.  
2. Polityka zagraniczna II RP.  
3. Problemy gospodarcze i 
narodowościowe 

Uczniowie wykonują 
wybrane polecenia z 
podręcznika , karty pracy, 
testy powtórzeniowe 
utrwalające wiedzę 

 ( umieszczane w aplikacji 
MS Teams) 

 

Tematy omawiane 

są podczas lekcji 

online. Uczniowie 

samodzielnie 

wykonują 

polecenia z 

podręcznika, karty 

pracy. 

 

Uczniowie mają 

sprawdzane prace 

podczas lekcji 

online. Wykonują  

prace 

komputerowo lub 

w zeszycie i 

przesyłają na@ 

służbowego i 

również są 

sprawdzane. 

 

Matematyka Notacja wykładnicza. 

Pierwiastki. 

Zadania z podręcznika. 

Dodatkowe materiały 

umieszczone przez 

nauczyciela w aplikacji 

Teams 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z 

uczniami podczas 

lekcji online, 

pozostałe 

wykonane przez 

uczniów 

samodzielnie wg 

terminarza w 

Librusie 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia 

wskazanych zadań 

i wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową, 

testy online 

Chemia  Rozpuszczalność substancji w wodzie. 

Rozwiązywanie zadań. Stężenie procentowe 

roztworu. Atomy i cząsteczki. Budowa atomu 

 

Zapoznanie się z 

materiałem z podręcznika, 

zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń. Filmy 

edukacyjne. 

 

Notatki w zeszycie, 

samodzielne 

wykonywanie 

ćwiczeń, zadań lub 

z pomocą 

nauczyciela po 

konsultacji. Lekcje 

online. 

 

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 Podsumowanie dynamiki, spadek swobodny. 

Rozpoczęcie działu praca, moc, energia 

 

Uczniowie wykonują 

wybrane polecenia z 

Część zadań 

uczniowie 

wykonują 

Uczniowie 

wykonują skany 

lub zdjęcia 



podręcznika oraz testy 

powtórzeniowe 

samodzielnie. 

Wyjaśnienia 

podczas lekcji 

online lub w 

przypadku pytań 

indywidualnych- 

indywidualnie 

wskazanych zadań 

i wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową,  

Biologia Regulacja nerwow-hormonalna. Układ dokrewny 

Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego 

 

 

Zeszyt ćwiczeń i wybrane 

zadania z podręcznika 

 

Temat omawiany 

podczas lekcji 

online. 

Samodzielne 

wykonywanie 

ćwiczeń. 

 

 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac 

na adres mailowy 

nauczyciela 

geografia Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i 

skutki powodzi 

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego 

Warunki produkcji energii z różnych źródeł 

 

Podręcznik, zadania z 

podręcznika, z zeszytu 

ćwiczeń, Karty pracy, 

zadania w Teams 
 

Samodzielne 

zapoznanie z 

tematem lub na 

lekcji online, 

samodzielne 

wykonanie zadań 

lub z pomocą 

nauczyciela po 

kontacie za pomocą 

Librusa lub Teams 

 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac 

na adres mailowy 

nauczyciela. 

 

 

Plastyka  Zadanie do wykonania wg 

instrukcji w librusie 

Praca samodzielna Przesłanie zdjęcia 

drogą mailową 

muzyka  Zadanie do wykonania wg 

instrukcji w librusie 

Praca samodzielna Przesłanie na maila 

lub librusa 

Informatyka  Edytor tekstu 

 

 

 

(zaliczanie zaległych prac) 

Zadania do wykonania 

według instrukcji 

nauczyciela 

Wykonanie zadań 

w aplikacjach 

dostępnych w 

Internecie oraz w 

programie Word 

Przesłanie do 

nauczyciela 

Kontakt z 

nauczycielem w 

przypadku 

trudności i pytań 



Wf  Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna   
 Ocena poziomu sprawności fizycznej za pomocą testu 

Zuchory i testu Coopera. Interpretacja wyników.   
 Indywidualny dobór ćwiczeń kształtujących i 

rozwijających wybrane cechy sprawności fizycznej.   
 Samodzielny dobór ćwiczeń zwiększających 

specjalistyczne umiejętności ruchowe i rozwijających 

ogólną sprawność fizyczną. 

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   
Szkolenie sportowe z lekkiej atletyki  
Kształtowanie wytrzymałości 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. 
 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.   
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   

Zadania do wykonania 

według instrukcji, 

materiałów pomocniczych i 

instruktarzowych 

przesłanych przez 

nauczyciela. 

 

Samodzielne 

wykonywanie zadań 

i ćwiczeń zgodnie z 

instrukcjami 

nauczyciela. 

 

Przesłanie informacji 
Librusem przez 
nauczyciela lub 
ucznia o 
zrealizowaniu 
zadania. 

 



 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   
 

wdż     

Godz. wychow.     

Religia/ etyka Tematy  
Eksplozja ewangelizacji. 
Nowość chrześcijaństwa. 
Marność świata. 
Skąd cierpienie. 
 

Zadania do wykonania 

według poleceń 

nauczyciela.   

Samodzielne 
wykonanie 
proponowanych 
zadań według 
wskazówek 
nauczyciela. 

Kontakt z 
nauczycielem 
poprzez dziennik 
Librus, przesyłanie 
wiadomości pocztą 
elektroniczną 

        

   

       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 • Komunikacja 
• Powtórzenie wiadomości ze 

słownictwa 
• Omówienie lektury “Oskar i pani 

Róża” 
• Przygotowanie do egzaminu- 

przekładowe testy 

Zadania z podręcznika i zeszytu 

ćwiczeń. Dodatkowe materiały 

umieszczone przez nauczyciela 

na stronie szkoły, w dzienniku 

elektronicznym Librus i w 

aplikacji Teams 

 

 

Część zadań 

uczniowie 

wykonują 

samodzielnie, 

część zadań 

wykonujemy 

wspólnie podczas 

lekcji online. 

 

 

Uczniowie 

wykonują skany lub 

zdjęcia i wysyłają 

nauczycielowi na 

pocztę służbową. 

 

 



J. angielski Unit 11 i 12 – zadania powtórzeniowe; Unit 

13 - słownictwo i gramatyka; przygotowanie 

do egzaminu – arkusz egzaminacyjny nr 2 i 3 

Zadania z podręcznika i zeszytu 

ćwiczeń. Dodatkowe materiały 

umieszczone przez nauczyciela 

w aplikacji Teams 

Ćwiczenia i 

zadania – 

wykonane 

samodzielnie 

przez uczniów 

zgodnie z 

instrukcjami 

nauczyciela – 

omówione na 

konsultacjach/  

lekcjach 

online/Librus/MS 

Teams 

Sprawdzenie 

wykonania ćwiczeń. 

na lekcjach online/ 

przesłanie zadań 

nauczycielowi na 

maila/MS Teams. 

Samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowych 

ćwiczeń 

podsumowujących 

dział 

j. niemiecki Przejażdżka po mieście, opisywanie 

miejscowości z jej zaletami i wadami. 

Czasowniki modalne können, mögen, 

müssen, dürfen. 

Materiały przesyłane w formie 

zadań i testów oraz w 

załącznikach za pomocą MS 

365, podręcznik. 

 

Konsultacje, 

praca 

samodzielna, 

przepisanie 

przygotowanych 

notatek do 

zeszytu. 

Odsyłanie pracy 

domowej, zrobienie 

testu przy pomocy 

aplikacji Teams. 

j. hiszpański Pogoda i słownictwo z tym związane, dzikie 

zwierzęta oraz elementy krajobrazu, 

powtórzenie do testu 

Wyjaśnienie tematu przesyłane 

poprzez prezentacje w aplikacji 

Teams, praca z podręcznikiem 

oraz zeszytem ćwiczeń, 

dodatkowe materiały 

interaktywne oraz filmy 

pomocnicze na youtube.com. 

Lekcje online, aplikacja Lingos 

do nauki słówek. 

 

Wykonanie 

notatki w 

zeszycie z 

prezentacji 

przesłanej przez 

nauczyciela, 

uzupełnienie 

zadań lub kart 

pracy. 

Konsultacje na 

czacie Teams 

kiedy uczeń ma 

taką potrzebę. 

Lekcje online. 

Nauka słówek w 

aplikacji 

Po każdym zadanym 

temacie uczniowie 

przesyłają 

zdjęcia/skany 

zrobionych zadań i 

otrzymują zwrotną 

informację o 

popełnionych 

błędach. Lekcje 

online. 

Monitorowanie 

postępów w 

aplikacji Lingos.  

 



 

Historia 1. Upadek PRL 

2. Rozpad ZSRR 

3. Jesień Narodów. 

4. Chiny mocarstwem. 

Uczniowie wykonują wybrane 

polecenia z podręcznika , karty 

pracy, testy powtórzeniowe 

utrwalające wiedzę 

 ( umieszczane w aplikacji MS 

Teams) 

 

Tematy 

omawiane są 

podczas lekcji 

online. 

Uczniowie 

samodzielnie 

wykonują 

polecenia z 

podręcznika, 

karty pracy. 

 

Uczniowie mają 

sprawdzane prace 

podczas lekcji 

online. Wykonują  

prace komputerowo 

lub w zeszycie i 

przesyłają na@ 

służbowego i 

również są 

sprawdzane. 

 

wos 1. Media i opinia publiczna 

2. Powtórzenie wiadomości – dział V 

3. Organizacje międzynarodowe 

Uczniowie wykonują wybrane 

polecenia z podręcznika , karty 

pracy, testy powtórzeniowe 

utrwalające wiedzę 

 ( umieszczane w aplikacji MS 

Teams) 

 

Tematy 

omawiane są 

podczas lekcji 

online. 

Uczniowie 

samodzielnie 

wykonują 

polecenia z 

podręcznika, 

karty pracy. 

 

Uczniowie mają 

sprawdzane prace 

podczas lekcji 

online. Wykonują  

prace komputerowo 

lub w zeszycie i 

przesyłają na@ 

służbowego i 

również są 

sprawdzane. 

 

Matematyka Liczba pi, długość okręgu, obwód i pole koła. Zadania z podręcznika i zeszytu 

ćwiczeń, materiały 

zamieszczane w plikach w 

aplikacji  Teams. 

Wybrane zadania 

wykonywane są 

podczas lekcji 

online. Resztę 

zadań uczniowie 

wykonują 

samodzielnie. 

Wybrani uczniowie 

na prośbę 

nauczyciela 

wykonują zdjęcia i 

przesyłają dogodną 

dla nich aplikacją 

(Messenger, Teams, 

e-mail, skypa). Testy 

w aplikacji Quizziz 

Chemia  Właściwości węglowodorów nienasyconych. 

Porównanie właściwości węglowodorów 

nasyconych i nienasyconych. Szereg 

homologiczny alkoholi. Właściwości alkoholi   

Zapoznanie się z materiałem z 

podręcznika, zadania z 

podręcznika i zeszytu ćwiczeń. 

Filmy edukacyjne. 
 

Notatki w 

zeszycie, 

samodzielne 

wykonywanie 

ćwiczeń, zadań 

Przesyłanie zdjęć 

lub skanów na mejla 

oraz podczas lekcji 

on-line nauczyciel 

prosi o pokazanie 



lub z pomocą 

nauczyciela po 

konsultacji.  

Lekcje online. 

 

notatek lub pracy 

domowej przez 

kamerkę lub 

odpowiedzi ustne 

fizyka Podsumowanie działu magnetyzm, 

rozpoczęcie działu ruch drgający 

Uczniowie wykonują wybrane 

polecenia z podręcznika oraz 

testy powtórzeniowe 

Część zadań 

uczniowie 

wykonują 

samodzielnie. 

Wyjaśnienia 

podczas lekcji 

online lub w 

przypadku pytań 

indywidualnych- 

indywidualnie 

Uczniowie 

wykonują skany lub 

zdjęcia wskazanych 

zadań i wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową 

Biologia  Zależności antagonistyczne: 

KONKURENCJA 

DRAPIEŻNICTWO. ROŚLINOŻERCZOŚĆ 

PASOŻYTNICTWO 

Zeszyt ćwiczeń i wybrane 

zadania z podręcznika 

 

Temat omawiany 

podczas lekcji 

online. 

Samodzielne 

wykonywanie 

ćwiczeń. 

 

 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac na 

adres mailowy 

nauczyciela. 

Testy w aplikacji 

Quizizz. 

 

geografia Kanada- środowisko przyrodnicze a rozwój 

rolnictwa 

Stan Zjednoczone- potęga gospodarcza świata  

Podręcznik, zadania z 

podręcznika, z zeszytu ćwiczeń, 

Karty pracy, zadania w Teams 
 

Samodzielne 

zapoznanie z 

tematem lub na 

lekcji online, 

samodzielne 

wykonanie zadań 

lub z pomocą 

nauczyciela po 

kontacie za 

pomocą Librusa 

lub Teams 
 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac na 

adres mailowy 

nauczyciela. 

Testy w aplikacji 

Quizizz. 

 



Edb.  Uczniowie wykonują wybrane 

polecenia z podręcznika 

Praca 

samodzielna, 

przepisanie 

przygotowanych 

notatek do 

zeszytu. 

 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac na 

adres mailowy 

nauczyciela 

 

doradz.zaw     

informatyka Programowanie w Python Rysowanie z żółwiem Do wykonania 

prace:  obliczenia, 

użycie print () 

Uczniowie przesyłają 
zrzut z ekranu na 
adres mailowy 
nauczyciela (ocena) 

religia/etyka Tematy 
Żyć w prawdzie. 
Wykroczenia przeciw prawdzie. 
Jak mądrze wykorzystać czas. 
Jaką prasę czytać. 
 

Zadania do wykonania według 

poleceń nauczyciela.   

 

Samodzielne 

wykonanie 

proponowanych 

zadań według 

wskazówek 

nauczyciela. 

 

Kontakt z 
nauczycielem poprzez 
dziennik Librus, 
przesyłanie 
wiadomości pocztą 
elektroniczną 

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 

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. 

 



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 

 

Godz. wychow. Zdalne uczenie się - monitorowanie pracy i 

realizacji zadań przez uczniów. 

______ Kontakt: MS 

Teams, Librus 

______ 

wdż ---------------------------------------    

 

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

monitorowania lub 

weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

J. polski • Komunikacja 
• Powtórzenie wiadomości ze słownictwa 
• Przygotowanie do egzaminu- 

przekładowe testy 
• Sprawdzian ze słownictwa 
• O sztuce porozumiewania się 

 

 

Zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń. 

Dodatkowe materiały 

umieszczone przez 

nauczyciela na stronie 

szkoły, w dzienniku 

elektronicznym Librus i w 

aplikacji Teams 

 

 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z uczniami 

podczas lekcji online, 

pozostałe wykonane 

przez uczniów 

samodzielnie 

 

Uczniowie wykonują 

skany lub zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

pocztę służbową. 

 

 

J. angielski Przyimki a/an /the i przyimek "zero”. 

Czasowniki can / could / be able to - ćwiczenia 

 

 

 

Gr. Średniozaawansowana: czas Past Perfect; 

składnia czasownika; słuchanie i czytanie ze 

Zadania z podręcznika i 

zeszytu ćw., karty pracy 

 

Zadania z 

podręcznika i zeszytu 

ćw., karty pracy 

Ćwiczenia i zadania 

– wykonane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

Przesłanie zadań 

nauczycielowi na 

maila/MS Teams. 

Samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowych 

ćwiczeń 



zrozumieniem; funkcje językowe - tworzenie 

próśb, przyjmowanie i odrzucanie ich; 

Pisanie krótkiej wiadomości. 

instrukcjami 

nauczyciela – 

omówione na 

konsultacjach/za 

pomocą emaila/na 

lekcjach online/za 

pomocą Librus/MS 

Teams (do wyboru 

przez nauczyciela 

podsumowujących 

dział. Sprawdzenie 

wykonania ćwiczeń. 

na lekcjach online 

(do wyboru przez 

nauczyciela) 

 

 

j. niemiecki Przejażdżka po mieście, opisywanie 

miejscowości z jej zaletami i wadami. 

Czasowniki modalne können, mögen, müssen, 

dürfen. 

 

Materiały przesyłane w 

formie zadań i testów oraz 

w załącznikach za pomocą 

MS 365, podręcznik. 

 

Konsultacje, praca 

samodzielna, 

przepisanie 

przygotowanych 

notatek do zeszytu. 

Odsyłanie pracy 

domowej, zrobienie 

testu przy pomocy 

aplikacji Teams. 

j. hiszpański Pogoda i słownictwo z tym związane, dzikie 

zwierzęta oraz elementy krajobrazu, 

powtórzenie do testu 

 

Wyjaśnienie tematu 

przesyłane poprzez 

prezentacje w aplikacji 

Teams, praca z 

podręcznikiem oraz 

zeszytem ćwiczeń, 

dodatkowe materiały 

interaktywne oraz filmy 

pomocnicze na 

youtube.com. Nauka 

słówek w aplikacji Lingos, 

lekcje online 

 

Wykonanie notatki w 

zeszycie z prezentacji 

przesłanej przez 

nauczyciela, 

uzupełnienie zadań 

lub kart pracy. 

Konsultacje na czacie 

Teams kiedy uczeń 

ma taką potrzebę. 

Lekcje online, nauka 

słówek w aplikacji 

 

Po każdym zadanym 

temacie uczniowie 

przesyłają 

zdjęcia/skany 

zrobionych zadań i 

otrzymują zwrotną 

informację o 

popełnionych 

błędach. Lekcje 

online, 

monitorowanie 

postępów w aplikacji 

Lingos. 

 

Historia 1. Upadek PRL 

2. Rozpad ZSRR 

3. Jesień Narodów. 

4. Chiny mocarstwem 

Uczniowie wykonują 

wybrane polecenia z 

podręcznika , karty pracy, 

testy powtórzeniowe 

utrwalające wiedzę 

 ( umieszczane w aplikacji 

MS Teams) 

 

Tematy omawiane są 

podczas lekcji online. 

Uczniowie 

samodzielnie 

wykonują polecenia z 

podręcznika, karty 

pracy. 

 

Uczniowie mają 

sprawdzane prace 

podczas lekcji 

online. Wykonują  

prace komputerowo 

lub w zeszycie i 

przesyłają na@ 

służbowego i 



również są 

sprawdzane. 

 

wos 4. Media i opinia publiczna 

5. Powtórzenie wiadomości – dział V 

6. Organizacje międzynarodowe 

Uczniowie wykonują 

wybrane polecenia z 

podręcznika , karty pracy, 

testy powtórzeniowe 

utrwalające wiedzę 

 ( umieszczane w aplikacji 

MS Teams) 

 

Tematy omawiane są 

podczas lekcji online. 

Uczniowie 

samodzielnie 

wykonują polecenia z 

podręcznika, karty 

pracy. 

 

Uczniowie mają 

sprawdzane prace 

podczas lekcji 

online. Wykonują  

prace komputerowo 

lub w zeszycie i 

przesyłają na@ 

służbowego i 

również są 

sprawdzane. 

 

Matematyka Zadania powtórzeniowe. 

Pole i obwód koła. 

Powtórki z GWO 

Wszystkie zadania z 

podręcznika. 

Uczniowie 

rozwiązują arkusze i 

zadania z 

podręcznika z 

nauczycielem 

podczas lekcji online 

oraz rozwiązują 

zadania samodzielnie 

wg. terminarza w 

Librusie , prezentacje 

w aplikacji 

pistacja.tv;dodatkowe 

materiały zostaną 

zamieszczone w 

aplikacji Teams 

Uczniowie robią 

zdjęcia i wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową, 

konsultacje wg. 

terminarza 

Chemia  Właściwości węglowodorów nienasyconych. 

Porównanie właściwości węglowodorów 

nasyconych i nienasyconych. Szereg 

homologiczny alkoholi. Właściwości alkoholi 

Zapoznanie się z 

materiałem z podręcznika, 

zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń. Filmy 

edukacyjne. 
 

Notatki w zeszycie, 

samodzielne 

wykonywanie 

ćwiczeń, zadań lub z 

pomocą nauczyciela 

po konsultacji. 

Lekcje online. 

 

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 Podsumowanie działu magnetyzm, rozpoczęcie 

działu ruch drgający 

 

Uczniowie wykonują 

wybrane polecenia z 

podręcznika oraz testy 

powtórzeniowe 

Część zadań 

uczniowie wykonują 

samodzielnie. 

Wyjaśnienia podczas 

lekcji online lub w 

przypadku pytań 

indywidualnych- 

indywidualnie 

Uczniowie wykonują 

skany lub zdjęcia 

wskazanych zadań i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową 

Biologia  Zależności antagonistyczne: 

KONKURENCJA 

DRAPIEŻNICTWO. ROŚLINOŻERNOŚC. 

PASOŻYTNICTWO 

 

Zeszyt ćwiczeń i wybrane 

zadania z podręcznika 

 

Temat omawiany 

podczas lekcji online. 

Samodzielne 

wykonywanie 

ćwiczeń. 

 

 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac na 

adres mailowy 

nauczyciela 

Testy w aplikacji 

Quizizz. 

 

geografia Kanada- środowisko przyrodnicze a rozwój 

rolnictwa 

Stan Zjednoczone- potęga gospodarcza świata 

Podręcznik, zadania z 

podręcznika, z zeszytu 

ćwiczeń, Karty pracy, 

zadania w Teams 
 

Samodzielne 

zapoznanie z 

tematem lub na lekcji 

online, samodzielne 

wykonanie zadań lub 

z pomocą 

nauczyciela po 

kontacie za pomocą 

Librusa lub Teams 
 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac na 

adres mailowy 

nauczyciela. 

Testy w aplikacji 

Quizizz. 

 

edb  Uczniowie wykonują 

wybrane polecenia z 

podręcznika 
 

Praca samodzielna, 

przepisanie 

przygotowanych 

notatek do zeszytu. 

 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac na 

adres mailowy 

nauczyciela 

 

doradz.zaw     



Informatyka Programowanie w Python  Rysowanie z żółwiem Do wykonania prace:  
Podstawowe 
obliczenia, użycie print 
() 

Uczniowie przesyłają 
zrzut z ekranu na 
adres mailowy 
nauczyciela (ocena) 

religia/etyka Tematy 
Żyć w prawdzie. 
Wykroczenia przeciw prawdzie. 
Jak mądrze wykorzystać czas. 
Jaką prasę czytać. 
 

Zadania do wykonania 

według poleceń 

nauczyciela.   

Samodzielne 

wykonanie 

proponowanych zadań 

według wskazówek 

nauczyciela. 

 

Kontakt z 
nauczycielem poprzez 
dziennik Librus, 
przesyłanie 
wiadomości pocztą 
elektroniczną 

Wf  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  
  
 

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. 

 

 

Godz. wychow.     

wdż ---------------------    



 

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

monitorowania lub 

weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

   
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

J. polski 1. Opowiadania Idy Fink. 
2. Co wynika z wizyty w pewnym 

miasteczku? 
3. Listy z nieludzkiego świata. 
4. O sztuce porozumiewania się. 
5. Kolokwializmy. 

Zadania z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń. 

Dodatkowe materiały 

umieszczone przez 

nauczyciela na stronie 

szkoły, w dzienniku 

elektronicznym Librus i 

w aplikacji Teams 

 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z uczniami 

podczas lekcji 

online, prezentacje w 

aplikacji pistacja.tv, 

pozostałe wykonane 

przez uczniów 

samodzielnie wg 

terminarza w 

Librusie. 

 

Uczniowie wykonują 

skany lub zdjęcia i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

pocztę służbową lub 

przy pomocy 

dziennika 

elektronicznego 

Librus 
 

J. angielski Gr. zaaw. Unit 11 i 12 – zadania powtórzeniowe; 

Unit 13 - słownictwo i gramatyka; 

przygotowanie do egzaminu – arkusz 

egzaminacyjny nr 2 i 3. 

Gr. Średniozaawans.: Mowa zależna, pytania 

pośrednie, pisanie maila, nauka i technika - 

słownictwo, rozumienie tekstów czytanych  i 

słuchanych 

Zadania z podręcznika, 

zeszytu ćw., karty pracy 

 

Jak wyżej + lekcje online 

Samodzielne 

wykonanie zadań wg 

wskazówek n-ela 

Jak wyżej 

Wiadomości w 

Librusie, przesyłanie 

prac na mail, 

Teams., pocztę 

służbową 

Jak wyżej 

j. niemiecki Opisywanie drogi, określanie kierunku, 

określanie położenia różnych miejsc. 
Materiały przesyłane w 

formie zadań i testów 

oraz w załącznikach za 

pomocą MS 365, 

podręcznik. 

Lekcje online w 

Teams, konsultacje, 

praca samodzielna, 

przepisanie 

przygotowanych 

notatek do zeszytu. 

Odsyłanie pracy 

domowej, zrobienie 

testu przy pomocy 

aplikacji Teams. 

j. hiszpański Pogoda i słownictwo z tym związane, dzikie 

zwierzęta oraz elementy krajobrazu, powtórzenie 

do testu 

 

Wyjaśnienie tematu 

przesyłane poprzez 

prezentacje w aplikacji 

Teams, praca z 

podręcznikiem oraz 

zeszytem ćwiczeń, 

Wykonanie notatki 

w zeszycie z 

prezentacji 

przesłanej przez 

nauczyciela, 

uzupełnienie zadań 

Po każdym zadanym 

temacie uczniowie 

przesyłają 

zdjęcia/skany 

zrobionych zadań i 

otrzymują zwrotną 



dodatkowe materiały 

interaktywne oraz filmy 

pomocnicze na 

youtube.com. Aplikacja 

Lingos do nauki słówek, 

lekcje online 

 

lub kart pracy. 

Konsultacje na 

czacie Teams kiedy 

uczeń ma taką 

potrzebę. Nauka 

słówek w aplikacji. 

 

informację o 

popełnionych 

błędach. Lekcje 

online, 

monitorowanie 

postępów w aplikacji 

Lingos. 

 

Historia 1. Upadek PRL 

2. Rozpad ZSRR 

3. Jesień Narodów. 

4. Chiny mocarstwem 

Uczniowie wykonują 

wybrane polecenia z 

podręcznika , karty 

pracy, testy 

powtórzeniowe 

utrwalające wiedzę 

 ( umieszczane w 

aplikacji MS Teams) 

 

Tematy omawiane są 

podczas lekcji 

online. Uczniowie 

samodzielnie 

wykonują polecenia 

z podręcznika, karty 

pracy. 

 

Uczniowie mają 

sprawdzane prace 

podczas lekcji 

online. Wykonują  

prace komputerowo 

lub w zeszycie i 

przesyłają na@ 

służbowego i 

również są 

sprawdzane. 

 

wos 7. Media i opinia publiczna 

8. Powtórzenie wiadomości – dział V 

9. Organizacje międzynarodowe. 

Uczniowie wykonują 

wybrane polecenia z 

podręcznika , karty 

pracy, testy 

powtórzeniowe 

utrwalające wiedzę 

 ( umieszczane w 

aplikacji MS Teams) 

 

Tematy omawiane są 

podczas lekcji 

online. Uczniowie 

samodzielnie 

wykonują polecenia 

z podręcznika, karty 

pracy. 

 

Uczniowie mają 

sprawdzane prace 

podczas lekcji 

online. Wykonują  

prace komputerowo 

lub w zeszycie i 

przesyłają na@ 

służbowego i 

również są 

sprawdzane. 

 

Matematyka Symetria względem prostej. 

Oś symetrii figury. 

Symetralna odcinka. 

Dwusieczna kąta. 

Symetria względem punktu. 

Środek symetrii figury. 

Zadania powtórzeniowe. 

Zadania z podręcznika. 

Dodatkowe materiały 

umieszczone przez 

nauczyciela w aplikacji 

Teams lub udostępniane 

przez messengera 

Część zadań 

wykonujemy 

wspólnie z uczniami 

podczas lekcji 

online, pozostałe 

wykonane przez 

Uczniowie wykonują 

skany lub zdjęcia 

wskazanych zadań i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową, 



uczniów 

samodzielnie 

poprzez Teams, testy 

online 

Chemia  Właściwości węglowodorów nienasyconych. 

Porównanie właściwości węglowodorów 

nasyconych i nienasyconych. Szereg 

homologiczny alkoholi. Właściwości alkoholi 

Zapoznanie się z 

materiałem z 

podręcznika, zadania z 

podręcznika i zeszytu 

ćwiczeń. Filmy 

edukacyjne. 
 

Notatki w zeszycie, 

samodzielne 

wykonywanie 

ćwiczeń, zadań lub z 

pomocą nauczyciela 

po konsultacji. 

Lekcje online. 

 

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 Podsumowanie działu magnetyzm, rozpoczęcie 

działu ruch drgający 

 

Uczniowie wykonują 

wybrane polecenia z 

podręcznika oraz testy 

powtórzeniowe 

Część zadań 

uczniowie wykonują 

samodzielnie. 

Wyjaśnienia podczas 

lekcji online lub w 

przypadku pytań 

indywidualnych- 

indywidualnie 

Uczniowie wykonują 

skany lub zdjęcia 

wskazanych zadań i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

skrzynkę mailową 

Biologia  Zależności antagonistyczne: 

KONKURENCJA 

DRAPIEŻNICTWO. ROŚLINOŻERCZOŚĆ 

PASOŻYTNICTWO 

 

 

 

Zeszyt ćwiczeń i 

wybrane zadania z 

podręcznika 

 

Temat omawiany 

podczas lekcji 

online. Samodzielne 

wykonywanie 

ćwiczeń. 

 

 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac na 

adres mailowy 

nauczyciela. 

Testy w aplikacji 

Quizizz. 

geografia Kanada- środowisko przyrodnicze a rozwój 

rolnictwa 

Stan Zjednoczone- potęga gospodarcza świata 

Podręcznik, zadania z 

podręcznika, z zeszytu 

ćwiczeń, Karty pracy, 

zadania w Teams 
 

Samodzielne 

zapoznanie z 

tematem lub na 

lekcji online, 

samodzielne 

wykonanie zadań lub 

z pomocą 

nauczyciela po 

kontacie za pomocą 

Librusa lub Teams 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac na 

adres mailowy 

nauczyciela. 

Testy w aplikacji 

Quizizz. 

 



 

edb  Uczniowie wykonują 

wybrane polecenia z 

podręcznika 
 

Praca samodzielna, 

przepisanie 

przygotowanych 

notatek do zeszytu. 

 

Uczniowie 

przesyłają zdjęcia 

lub skany 

wskazanych prac na 

adres mailowy 

nauczyciela 

 

doradz.zaw     

Informatyka Programowanie w Python Rysowanie z żółwiem Do wykonania 

prace: 

Podstawowe: 

obliczenia, użycie 

print () 

Uczniowie 

przesyłają zrzut z 

ekranu na adres 

mailowy nauczyciela 

(ocena) 

religia/etyka Tematy 
Żyć w prawdzie. 
Wykroczenia przeciw prawdzie. 
Jak mądrze wykorzystać czas. 
Jaką prasę czytać. 
 

Zadania do wykonania 

według poleceń 

nauczyciela.   

 

Samodzielne 

wykonanie 

proponowanych zadań 

według wskazówek 

nauczyciela. 

 

Kontakt z 
nauczycielem poprzez 
dziennik Librus, 
przesyłanie 
wiadomości pocztą 
elektroniczną 

Wf  do 22.05 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.    

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 w aplikacji 

messenger. 

Wykonane projekty 

lub prace, odbiór 

wszystkich 

informacji na 

poczcie służbowej 

lub dzienniku 

Librus. 



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 
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    
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 

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: 

motywacji,dbania o 

zdrowie; technik 

pozwalających na 

odstresowanie się; 

planowania dnia; 

samodyscypliny; 

umiejętności 

pozytywnego myślenia.  
   

Kontakt przez teams, 

librus, messenger 

Kontakt przez teams, 

librus, messenger 

wdż Dla chętnych film “Juno” skutki i konsekwencje 

przedwczesnej inicjacji seksualnej 

-------------- ------------------- --------------- 

 


