
Kolumna

1
Kolumna2 Kolumna3 Kolumna4 Kolumna5 Kolumna6

klasa przedmiot Temat Inicjał Forma  kontaktu/narzędzie Częstotliwość

1A angielski

Powtórzenie słownictwa z działu 3 poprzez 

zadania pisemne (email, blog) oraz czytanie 

tekstów użytkowych

JD
Poczta elektroniczna: dziennik 

elektroniczny, Orange Office
poniedziałek

1A Biologia Wykład/odczytywanie schematów DW Skype poniedziałek

1A chemia Kwasy wokół nas- ciekawostki o kwasach Sz
Poczta elektroniczna, Messenger, discord, 

e- dziennik
wtorek

1A EDB
przesłane zadania drogą elektroniczną ze 

wskazaniem żródeł, w tym także internetowych
RF j.w. środa

1A FILOZOFIA Kartezjański przewrót w filozofii DC
Dziennik elektroniczny, messenger, 

epodrecznik.pl
CZWARTEK

1A Fizyka dynamika powtórzenie MD Skype czwartek

1A geografia

Lodowce górskie i lądolody. Film 

edukacyjny,prezentacja multimedialna, karta 

pracy

WD
dziennik elektr., messenger, platforma 

Google
poniedziałek

1A geografia

Lodowce górskie i lądolody. Film 

edukacyjny,prezentacja multimedialna, karta 

pracy

WD
dziennik elektroniczny, messenger, 

platforma Google
Poniedziałek

1A historia dyskusja online/ analiza tekstów MŻ
google zoom, poczta elektr,dziennik 

elektroniczny
poniedziałek, wtorek

1A Informatyka
„O wyższości porządku nad bałaganem.” Temat na 

platformie e-podręczniki.pl
LM

Konspekt wysłany przez dziennik, Poczta 

elektroniczna, Messenger, udostępnianie 

plików Dysk Google,

Środa

1A j. franc. Informacje osobowe upodobania TS E-dziennik, e-mail piątek

1A j. niemiecki ćwiczenia powtórzeniowe,rozdział 4-słownictwo Ku poczta elektroniczna, e-panel Pearson piątek

1A Język rosyjski Ćwiczenia PM
Poczta elektroniczna, Messenger, 

Dziennik
piątek

Rozkład pracy zdalnej od 25 - 31 marca 2020



1A matematyka 1. Wykres funkcji- utrwalenie wiadomości MG
Poczta elektroniczna, Messenger, Skyp 

discord
poniedziałek, środa

1A Religia
Kogo koronawirus mógłby uratować?-PRACA Z 

TEKSTEM
Kn Poczta elektroniczna 1 godzina w tygodniu

1A wf Podstawowe kroki w aerobiku BL edziennik,email służbowy czwartek

1A, WOS Ustawa zasadnicza – Konstytucja RP DC
Dziennik elektroniczny, messenger, 

epodrecznik.pl
CZWARTEK

1B angielski

Pisanie rozprawki-wprowadzenie tematu                        

-utrwalenie                                        -konsultacje 

grupowe i indywidualne

MW Discord, Messanger, Dziennik Vulcan Środa, czwartek, piątek

1B Biologia Tworzenie prezentacji/dyskusja DW Dziennik elektroniczny piątek

1B chemia Kwasy wokół nas- ciekawostki o kwasach Sz
Poczta elektroniczna, Messenger, discord, 

e- dziennik
wtorek

1B FILOZOFIA Kartezjański przewrót w filozofii DC
Dziennik elektroniczny, messenger, 

epodrecznik.pl
CZWARTEK

1B Fizyka dynamika powtórzenie MD Skype czwartek

1b francuski Pouvoir / vouloir Żo poczta elektroniczna, Discord środa

1B Geografia Realizacja tematu, konsultacja AC e-dziennik, gmail czwartek, piątek

1B historia praca z tekstem MŻ
google zoom, poczta elektr,dziennik 

elektroniczny
wtorek

1B Informatyka
„O wyższości porządku nad bałaganem.” Temat na 

platformie e-podręczniki.pl
LM

Konspekt wysłany przez dziennik, Poczta 

elektroniczna, Messenger, udostępnianie 

plików Dysk Google,

Środa

1B j. niemiecki
ćwiczenia powtórzeniowe, rozdział 5 – 

słownictwo, gramatyka
Ku

poczta elektroniczna, e-panel Pearson, 

Skype
środa,poniedziałek

1B j.polski Ko Dziennik elektroniczny wtorek czwartek piątek

1B język angielski podręcznik U5 str 58 i 59 ćw 1-11 Si dziennik elektroniczny/messenger czwartek

1B język angielski u5 workbook - str 49 i 50 Si dziennik elektroniczny/messenger poniedziałek

1B matematyka 1.Pojęcie wykresu funkcji MG
Poczta elektroniczna, Messenger, Skyp, 

classroom
wtorek, czwartek

1B Religia
Kogo koronawirus mógłby uratować?-PRACA Z 

TEKSTEM
Kn Poczta elektroniczna 1 godzina w tygodniu



1B religia ew. Kościół online MR
Dziennik elektroniczny, Messenger, 

Facebook, Poczta elektroniczna
czwartek

1B WOS
Ustawa zasadnicza – Konstytucja RP. Zasady 

ustroju
DC

Dziennik elektroniczny, messenger, 

epodrecznik.pl
WTOREK

1B     wf Dobór ćwiczeń kształtujących w rozgrzewce.                                                                                BL edziennik,email służbowy środa

1C biologia Znaczenie cyklu komórkowego SC Poczta elektroniczna, Messenger, wtorek

1C chemia Kwasy wokół nas- ciekawostki o kwasach Sz
Poczta elektroniczna, Messenger, discord, 

e- dziennik
wtorek

1C FILOZOFIA Kartezjański przewrót w filozofii DC
Dziennik elektroniczny, messenger, 

epodrecznik.pl
CZWARTEK

1C Fizyka dynamika powtórzenie MD Skype piątek

1C francuski Co jemy? Przepis kulinarny Żo poczta elektroniczna wtorek

1C Geografia Realizacja tematu AC e-dziennik, gmail środa

1C historia dyskusja online/ analiza tekstów MŻ
google zoom, poczta elektr,dziennik 

elektroniczny
środa, piątek

1C Informatyka
„O wyższości porządku nad bałaganem.” Temat na 

platformie e-podręczniki.pl
LM

Konspekt wysłany przez dziennik, Poczta 

elektroniczna, Messenger, udostępnianie 

plików Dysk Google,

Środa

1C j. niemiecki ćwiczenia powtórzeniowe rozdział 4 – słownictwo Ku poczta elektroniczna, e-panel Pearson wtorek

1C język angielski
Konwersacje, konsultacje, korekta zadań, 

omawianie wypracowań
IP

poczta elektroniczna, 

Discord/Zoom/Whereby,Google Disc

poniedziałek, wtorek + w 

razie potrzeby

1C język angielski czas Past Perfect, ćwiczenia MM
edziennik, poczta elktroniczna, 

messenger, zoom
poniedziałek, środa

1C Język rosyjski Ćwiczenia PM
Poczta elektroniczna, Messenger, 

Dziennik
wtorek

1C matematyka Pojęcie funkcji MP Poczta elektroniczna, dziennik środa, piątek, poniedziałek

1C wf Dobór ćwiczeń kształtujących w rozgrzewce. BL edziennik,email służbowy piątek

1C WOS Przemiany społeczne w Polsce DC
Dziennik elektroniczny, messenger, 

epodrecznik.pl, Discord
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA

1D angielski

Powtórzenie słownictwa z działu 4 poprzez 

zadania pisemne (email, blog) oraz czytanie 

tekstów użytkowych

JD
Poczta elektroniczna: dziennik 

elektroniczny, Orange Office
poniedziałek, środa, piątek



1D angielski

opis obrazka, rozumienie teksu czytanego                          

-wprowadzenie tematu                   -utrwalenie -

konsultacje grupowe i indywidualne

MW Discord, Messanger, Dziennik Vulcan środa, piątek, poniedziałek

1D Biologia Tworzenie prezentacji/dyskusja DW Skype piątek

1D EDB Krótkie treningi do przeprowadzenia w domu RF j.w. środa

1D Fizyka
II zasada dynamiki w postaci ogólnej dla układu 

ciał
MD Skype wtorek,środa

1D francuski Co jemy? Przepis kulinarny Żo poczta elektroniczna wtorek

1D Geografia Realizacja tematu AC e-dziennik, gmail środa

1D historia praca z tekstem MŻ
google zoom, poczta elektr,dziennik 

elektroniczny
wtorek

1D informatyka
Wykład, dyskusja, prezentowanie:  tworzenie 

prezentacji
TG Discord Wtorek

1D j. niem. Ausgehen – powtórzenie wiadomości. LJ
poczta elektroniczna,

e-dziennik, zoom
Wtorek

1D Język rosyjski Ćwiczenia PM
Poczta elektroniczna, Messenger, 

Dziennik
piątek

1D Język rosyjski Ćwiczenia PM
Poczta elektroniczna, Messenger, 

Dziennik
wtorek

1D matematyka

Funkcja liniowa i jej własności.

AS
Dziennik elektroniczny, Discord, poczta 

elektroniczna

 Poniedziałek, Wtorek,Środa, 

Czwartek, Piątek

1D plastyka Rotorelieff – kopozycja abstrakcyjna w kole UG Poczta elektroniczna Poniedziałek

1D religia ew. Kościół online MR
Dziennik elektroniczny, Messenger, 

Facebook, Poczta elektroniczna
czwartek

1D WOS Ustawa zasadnicza – Konstytucja RP DC
Dziennik elektroniczny, messenger, 

epodrecznik.pl
ŚRODA

1D wych. fiz.
Ćwiczenia z obciążeniem wlasnego ciała - zestaw 

do wykonywania w domu
WH Dzien.elek. Czwartek

1D zaj. z wych.
Jak radzimy sobie w aktualnej sytuacji - dzielenie 

się
WH Dzien.elek. Piątek



1F angielski

Powtórzenie słownictwa z działu 3 poprzez 

zadania pisemne (email, blog) oraz czytanie 

tekstów użytkowych

JD
Poczta elektroniczna: dziennik 

elektroniczny, Orange Office
poniedziałek, środa, piątek

1F Biologia Wykład/odczytywanie schematów DW Skype wtorek

1F chemia
Rozwiązywanie i analiza zadań- geometria 

cząsteczki
Sz

Poczta elektroniczna, Messenger, discord, 

e-dziennik
piątek

1F Fizyka dynamika powtórzenie MD Skype Wtorek

1F francuski Co jemy? Przepis kulinarny Żo poczta elektroniczna wtorek

1F geografia

Lodowce górskie i lądolody. Film 

edukacyjny,prezentacja multimedialna, karta 

pracy

WD
dziennik elektr., messenger, platforma 

Google
Poniedziałek

1F geografia

Lodowce górskie i lądolody. Film 

edukacyjny,prezentacja multimedialna, karta 

pracy

WD
dziennik elektroniczny, messenger, 

platforma Google
Poniedziałek

1F historia praca z tekstem MŻ
google zoom, poczta elektr,dziennik 

elektroniczny
wtorek

1F Informatyka
„O wyższości porządku nad bałaganem.” Temat na 

platformie e-podręczniki.pl
LM

Konspekt wysłany przez dziennik, Poczta 

elektroniczna, Messenger, udostępnianie 

plików Dysk Google,

Środa

1F j. niem. Hier bin ich am liebsten – utrwalenie celownika. LJ
poczta elektroniczna,

e-dziennik, zoom
Poniedziałek

1F j.angielski Czas Past Simple i Past Perfect Wa Zoom czwartek

1F j.angielski Ćwiczenia gramatyczne Wa Messenger wtorek

1F Język rosyjski Ćwiczenia PM
Poczta elektroniczna, Messenger, 

Dziennik
wtorek

1F matematyka 1. Powtórzenie wiadomości o funkcjach MG
Poczta elektroniczna, Messenger, Skyp, 

classroom

poniedziałek, wtorek, 

czwartek

1F Religia
Kogo koronawirus mógłby uratować?-PRACA Z 

TEKSTEM
Kn Poczta elektroniczna 1 godzina w tygodniu

1F religia ew. Kościół online MR
Dziennik elektroniczny, Messenger, 

Facebook, Poczta elektroniczna
czwartek

1F WOS Ustawa zasadnicza – Konstytucja RP DC
Dziennik elektroniczny, messenger, 

epodrecznik.pl
Poniedziałek



1F wych. fiz.
Ćwiczenia z obciążeniem wlasnego ciała - zestaw 

do wykonywania w domu
BH Dzien.elek. Czwartek

1F wych. fiz.
Ćwiczenia z obciążeniem wlasnego ciała - zestaw 

do wykonywania w domu
BH Dzien.elek. Środa

1F Rotorelieff – kopozycja abstrakcyjna w kole UG Poczta elektroniczna Poniedziałek

1G angielski

Powtórzenie słownictwa z działu 4 poprzez 

zadania pisemne (email, blog) oraz czytanie 

tekstów użytkowych

JD
Poczta elektroniczna: dziennik 

elektroniczny, Orange Office
poniedziałek, środa, piątek

1G biologia Znaczenie cyklu komórkowego SC Poczta elektroniczna, Messenger wtorek

1G chemia Kwasy wokół nas- ciekawostki o kwasach Sz
Poczta elektroniczna, Messenger, discord, 

e- dziennik
wtorek

1G Fizyka dynamika powtórzenie MD Skype piątek

1G Geografia Realizacja tematu, konsultacja AC e-dziennik, gmail czwartek, piątek

1G historia praca z tekstem MŻ
google zoom, poczta elektr,dziennik 

elektroniczny
czwartek

1G Informatyka
„O wyższości porządku nad bałaganem.” Temat na 

platformie e-podręczniki.pl
LM

Konspekt wysłany przez dziennik, Poczta 

elektroniczna, Messenger, udostępnianie 

plików Dysk Google,

Środa

1G j. franc. Informacje osobowe upodobania TS E-dziennik, e-mail piątek

1G j. niem. Typische Getränke - ćwiczenia leksykalne. LJ
poczta elektroniczna,

e-dziennik, zoom
piątek

1G j.polski Ko Dziennik elektroniczny
poniedziałek, czwartek, 

piątek

1G język angielski
Konwersacje, konsultacje, korekta zadań, 

omawianie wypracowań
IP

poczta elektroniczna, 

Discord/Zoom/Whereby,Google Disc

środa, czwartek + w razie 

potrzeby

1G Język rosyjski Ćwiczenia PM
Poczta elektroniczna, Messenger, 

Dziennik
piątek

1G matematyka 1. Powtórzenie wiadomości o funkcjach MG
Poczta elektroniczna, Messenger, Skyp, 

classroom
poniedziałek, wtorek, środa

1G Religia
Kogo koronawirus mógłby uratować?-PRACA Z 

TEKSTEM
Kn Poczta elektroniczna 1 godzina w tygodniu

1G religia ew. Kościół online MR
Dziennik elektroniczny, Messenger, 

Facebook, Poczta elektroniczna
czwartek



1G WOS Ustawa zasadnicza – Konstytucja RP DC
Dziennik elektroniczny, messenger, 

epodrecznik.pl
Poniedziałek

1G wych. fiz.
Ćwiczenia z obciążeniem wlasnego ciała - zestaw 

do wykonywania w domu
BH Dzien.elek. Wtorek

1G Rotorelieff – kopozycja abstrakcyjna w kole UG Poczta elektroniczna Poniedziałek

1P biologia Klonowanie ssaków SC
Poczta elektroniczna, Messenger, 

transmisja Online - Youtube
środa

1P chemia Chemia leków Sz
Poczta elektroniczna, Messenger, discord, 

e-dziennik
czwartek

1P Etyka
„Odpowiedzialność. Motywy podejmowania 

decyzji.”
LM

Konspekt wysłany przez dziennik, Poczta 

elektroniczna, udostępnianie plików Dysk 

Google

czwartek

1P Fizyka Postulaty Bohra MD Skype piątek

1P geografia
Wyżywienie na świecie. Film edukacyjny, karta 

pracy, prezentacja multimedialna
WD

dziennik elektr., messenger, platforma 

Google
wtorek

1P geografia
Wyżywienie na świecie. Film edukacyjny, karta 

pracy, prezentacja multimedialna
WD

dziennik elektroniczny, messenger, 

platforma Google
wtorek

1P historia Konferencje pokojowe, Jałta, Poczdam, Teheren IM dziennik elektroniczny, e -mail poniedziałek

1P Informatyka EXCEL – rozwiązanie testu. LM
Poczta elektroniczna, udostępnianie 

plików Dysk Google, Zoom
piątek

1P j. franc. Słownictwo z zakresu ubrań TS E-dziennik, e-mail czwartek

1P j. niem. Freizeit – powtórzenie wiadomości. LJ
poczta elektroniczna,

e-dziennik, zoom
czwartek

1P j. polski J. Kochanowski „Pieśni” -wybór BT E-poczta  wtorek, środa, piątek

1P język angielski
Konwersacje, konsultacje, korekta zadań, 

omawianie wypracowań
IP

poczta elektroniczna, 

Discord/Zoom/Whereby,Google Disc

środa,piątek + w razie 

potrzeby

1P język angielski słownictwo z działu 4, konwersacje MM
edziennik, poczta elktroniczna, 

messenger, zoom
poniedziałek, środa

1P Język rosyjski Praca z tekstem PM
Poczta elektroniczna, Messenger, 

Dziennik
wtorek

1P l. wych. kontakt telefoniczny i sms z wychowankami RF j.w. wtorek

1P PRD Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej Gr E-dziennik, e-mail piątek



1P religia ew. Kościół online MR
Dziennik elektroniczny, Messenger, 

Facebook, Poczta elektroniczna
czwartek

1P wf Podstawowe kroki w aerobiku BL edziennik,email służbowy poniedziałek

1P WOS Gałęzie prawa DC
Dziennik elektroniczny, messenger, 

epodrecznik.pl
ŚRODA

1P wych. fiz.
Ćwiczenia z obciążeniem wlasnego ciała - zestaw 

do wykonywania w domu
BH Dzien.elek. Poniedziałek

1P wych. fiz.
Ćwiczenia z obciążeniem wlasnego ciała - zestaw 

do wykonywania w domu
WH Dzien.elek. Poniedziałek

1P matematyka Symetrie w układzie współrzędnych MP Poczta elektroniczna, dziennik środa, piątek, poniedziałek

1R biologia Klonowanie ssaków SC
Poczta elektroniczna, Messenger, 

transmisja Online - Youtube
poniedziałek

1R chemia Chemia leków Sz
Poczta elektroniczna, Messenger, discord, 

e-dziennik
czwartek

1R Etyka
„Odpowiedzialność. Motywy podejmowania 

decyzji.”
LM

Konspekt wysłany przez dziennik, Poczta 

elektroniczna, udostępnianie plików Dysk 

Google

czwartek

1R Fizyka Postulaty Bohra MD Skype poniedziałek

1R francuski Opis osoby- wygląd zewnętrzny Żo poczta elektroniczna piątek

1R Geografia Realizacja tematu AC e-dziennik, gmail czwartek

1R historia Konferencje pokojowe, Jałta, Poczdam, Teheren IM dziennik elektroniczny, e -mail poniedziałek

1R PRD Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej Gr E-dziennik, e-mail środa

1R Informatyka
„Prezentacje multimedialne na podstawie 

konspektu”
LM

Poczta elektroniczna, udostępnianie 

plików Dysk Google,
Poniedziałek

1R j. niem. Kaufe billig! – ćwiczenia leksykalne. LJ
poczta elektroniczna,

e-dziennik, zoom
środa, piątek

1R j.polski Ko Dziennik elektroniczny poniedziałek wtorek środa

1R język angielski
Konwersacje, konsultacje, korekta zadań, 

omawianie wypracowań
IP

poczta elektroniczna, 

Discord/Zoom/Whereby,Google Disc, 

Messenger

poniedziałek, wtorek + w 

razie potrzeby

1R język angielski słownictwo z działu 4, konwersacje MM
edziennik, poczta elktroniczna, 

messenger, zoom
wtorek, czwartek



1R Język rosyjski Czytanie PM
Poczta elektroniczna, Messenger, 

Dziennik
poniedziałek

1R matematyka
1.Rozwiązywanie układów równań- utrwalanie 

wiadomości
MG

Poczta elektroniczna, Messenger, Skyp, 

classroom
czwartek ,piątek

1R Religia
Jakie są biblijne konteksty słowa „kwarantanna”?-

PRACA Z TEKSTEM
Kn Poczta elektroniczna 1 godzina w tygodniu

1R religia ew. Kościół online MR
Dziennik elektroniczny, Messenger, 

Facebook, Poczta elektroniczna
czwartek

1R wf Podstawowe kroki w aerobiku BL edziennik,email służbowy wtorek

1R WOK Kreowanie przestrzeni GU Dziennik elektroniczny Poniedziałek

1R WOK Piękno przedmiotów użytkowych GU Dziennik elektroniczny Środa

1R WOS Gałęzie prawa DC
Dziennik elektroniczny, messenger, 

epodrecznik.pl
CZWARTEK

1R wych. fiz.
Ćwiczenia z obciążeniem wlasnego ciała - zestaw 

do wykonywania w domu
WH Dzien.elek. Poniedziałek

1S angielski

opis obrazka, rozumienie teksu czytanego                          

-wprowadzenie tematu                   -utrwalenie -

konsultacje grupowe i indywidualne

MW Discord, Messanger, Dziennik Vulcan środa, piątek, poniedziałek

1S biologia Klonowanie ssaków SC
Poczta elektroniczna, Messenger, 

transmisja Online - Youtube
środa

1S chemia Chemia leków Sz
Poczta elektroniczna, Messenger, discord, 

e-dziennik
czwartek

1S Fizyka Postulaty Bohra MD Skype środa

1S geografia
Wyżywienie na świecie. Film edukacyjny, karta 

pracy, prezentacja multimedialna
WD

dziennik elektr., messenger, platforma 

Google
wtorek

1S geografia
Wyżywienie na świecie. Film edukacyjny, karta 

pracy, prezentacja multimedialna
WD

dziennik elektroniczny, messenger, 

platforma Google
wtorek

1S historia Konferencje pokojowe, Jałta, Poczdam, Teheren IM dziennik elektroniczny, e -mail poniedziałek

1S Informatyka
„Prezentacje multimedialne na podstawie 

konspektu”
LM

Poczta elektroniczna, udostępnianie 

plików Dysk Google,
Poniedziałek

1S j. franc. Słownictwo z zakresu ubrań TS E-dziennik, e-mail czwartek



1S j. niem. Zeitzonen – praca z tekstem. LJ
poczta elektroniczna,

e-dziennik, zoom
Wtorek

1S język angielski
Konwersacje, konsultacje, korekta zadań, 

omawianie wypracowań
IP

poczta elektroniczna, 

Discord/Zoom/Whereby,Google Disc

wtorek, piątek + w razie 

potrzeby

1S Język rosyjski Praca z tekstem PM
Poczta elektroniczna, Messenger, 

Dziennik
wtorek

1S matematyka Symetria względem osi układu współrzędnych. AS
Dziennik elektroniczny, Discord, poczta 

elektroniczna
 Poniedziałek, Wtorek,Środa,

1S PRD Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej Gr E-dziennik, e-mail czwartek

1S Religia
Jakie są biblijne konteksty słowa „kwarantanna”?-

PRACA Z TEKSTEM
Kn Poczta elektroniczna 1 godzina w tygodniu

1S religia ew. Kościół online MR
Dziennik elektroniczny, Messenger, 

Facebook, Poczta elektroniczna
czwartek

1S WF Krótkie treningi do przeprowadzenia w domu RF j.w. wtorek

1S WOK Kreowanie przestrzeni GU Dziennik elektroniczny Poniedziałek

1S WOK Piękno przedmiotów użytkowych GU Dziennik elektroniczny Środa

1S WOS Gałęzie prawa DC
Dziennik elektroniczny, messenger, 

epodrecznik.pl
WTOREK

1S wych. fiz.
Ćwiczenia z obciążeniem wlasnego ciała - zestaw 

do wykonywania w domu
WH Dzien.elek. Poniedziałek

1S,1U Etyka
„Odpowiedzialność. Motywy podejmowania 

decyzji.”
LM

Konspekt wysłany przez dziennik, Poczta 

elektroniczna, udostępnianie plików Dysk 

Google

czwartek

1T angielski

opis obrazka, rozumienie teksu czytanego                          

-wprowadzenie tematu                   -utrwalenie -

konsultacje grupowe i indywidualne

MW Discord, Messanger, Dziennik Vulcan środa, piątek, poniedziałek

1T biologia Klonowanie ssaków SC
Poczta elektroniczna, Messenger, 

transmisja Online - Youtube
poniedziałek

1T chemia Chemia leków Sz
Poczta elektroniczna, Messenger, discord, 

e-dziennik
czwartek

1T EDB
przesłanie zadania drogą elektroniczną ze 

wskazaniem żródeł, w tym także internetowych
RF

poczta elektroniczna, sms, messenger, 

dziennik elektroniczny ( zakładka zadania 

domowe)

poniedziałek,



1T Etyka
„Odpowiedzialność. Motywy podejmowania 

decyzji.”
LM

Konspekt wysłany przez dziennik, Poczta 

elektroniczna, udostępnianie plików Dysk 

Google

czwartek

1T Fizyka Postulaty Bohra MD Skype czwartek

1T geografia
Wyżywienie na świecie. Film edukacyjny, karta 

pracy, prezentacja multimedialna
WD

dziennik elektr., messenger, platforma 

Google
wtorek

1T geografia
Wyżywienie na świecie. Film edukacyjny, karta 

pracy, prezentacja multimedialna
WD

dziennik elektroniczny, messenger, 

platforma Google
wtorek

1T historia Konferencje pokojowe, Jałta, Poczdam, Teheren IM dziennik elektroniczny, e -mail poniedziałek

1T informatyka
Wykład, dyskusja, prezentowanie:  tworzenie 

prezentacji
TG Discord Poniedziałek, Wtorek

1T j. franc. Informacje osobowe upodobania TS E-dziennik, e-mail czwartek

1T j. niemiecki ćwiczenie użycia przymiotników/wyrażanie opinii Ku poczta elektroniczna, e-panel Pearson wtorek

1T j. polski J. Kochanowski „Pieśni” -wybór BT E-poczta środa, piątek

1T język angielski czytanie, ćwiczenia na homonimy MM
edziennik, poczta elktroniczna, 

messenger, zoom
wtorek, czwartek

1T Język rosyjski Praca z tekstem PM
Poczta elektroniczna, Messenger, 

Dziennik
wtorek

1T matematyka Przekształcanie wykresów funkcji RR Poczta elektroniczna, Messenger, discord poniedziałek

1T PRD Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej Gr E-dziennik, e-mail czwartek

1T religia ew. Kościół online MR
Dziennik elektroniczny, Messenger, 

Facebook, Poczta elektroniczna
czwartek

1T WOK Kreowanie przestrzeni GU Dziennik elektroniczny Poniedziałek

1T WOK Piękno przedmiotów użytkowych GU Dziennik elektroniczny Środa

1T WOS Gałęzie prawa DC
Dziennik elektroniczny, messenger, 

epodrecznik.pl
Poniedziałek

1T wych. fiz.
Ćwiczenia z obciążeniem wlasnego ciała - zestaw 

do wykonywania w domu
BH Dzien.elek. Poniedziałek

1T wych. fiz.
Ćwiczenia z obciążeniem wlasnego ciała - zestaw 

do wykonywania w domu
WH Dzien.elek. Poniedziałek



1U angielski

opis obrazka, rozumienie teksu czytanego                          

-wprowadzenie tematu                   -utrwalenie -

konsultacje grupowe i indywidualne

MW Discord, Messanger, Dziennik Vulcan środa, piątek, poniedziałek

1U biologia Klonowanie ssaków SC
Poczta elektroniczna, Messenger, 

Transmisja Online - Youtube
poniedziałek

1U chemia Lek a substancja lecznicza, obliczanie dawki leków Sz
Poczta elektroniczna, Messenger, discord, 

e-dziennik
wtorek

1U Fizyka Postulaty Bohra MD Skype środa

1U geografia
Wyżywienie na świecie. Film edukacyjny, karta 

pracy, prezentacja multimedialna
WD

dziennik elektr., messenger, platforma 

Google
Wtorek

1U geografia
Wyżywienie na świecie. Film edukacyjny, karta 

pracy, prezentacja multimedialna
WD

dziennik elektroniczny, messenger, 

platforma Google
wtorek

1U historia Konferencje pokojowe, Jałta, Poczdam, Teheren IM dziennik elektroniczny, e -mail poniedziałek

1U Informatyka
„Prezentacje multimedialne na podstawie 

konspektu”
LM

Poczta elektroniczna, udostępnianie 

plików Dysk Google,
Poniedziałek

1U j. franc. Informacje osobowe upodobania TS E-dziennik, e-mail czwartek

1U j. niem. Freizeit – powtórzenie wiadomości. LJ
poczta elektroniczna,

e-dziennik, zoom
czwartek

1U j. polski J. Kochanowski „Pieśni” -wybór BT E-poczta poniedziałek,czwartek

1U j.angielski
Unit 4a+4f – słownictwo oraz czytanie ze 

zrozumieniem
PC discord środa

1U Język rosyjski Praca z tekstem PM
Poczta elektroniczna, Messenger, 

Dziennik
czwartek

1U PRD Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej Gr E-dziennik, e-mail piątek

1U WOS Gałęzie prawa DC
Dziennik elektroniczny, messenger, 

epodrecznik.pl
WTOREK

1U wych. fiz.
Ćwiczenia z obciążeniem wlasnego ciała - zestaw 

do wykonywania w domu
BH Dzien.elek. Poniedziałek

1U wych. fiz.
Ćwiczenia z obciążeniem wlasnego ciała - zestaw 

do wykonywania w domu
WH Dzien.elek. Poniedziałek

1U Symetrie w układzie współrzędnych MP Poczta elektroniczna, dziennik środa, piątek, poniedziałek

1W angielski Pisanie rozprawki MW Discord, Messanger, Dziennik Vulcan Środa, czwartek, piątek



1W biologia Klonowanie ssaków SC
Poczta elektroniczna, Messenger, 

transmisja Online - Youtube
środa

1W chemia Chemia leków Sz
Poczta elektroniczna, Messenger, discord, 

e-dziennik
czwartek

1W Fizyka Postulaty Bohra MD Skype  poniedziałek

1W Geografia Realizacja tematu AC e-dziennik, gmail poniedziałek

1W historia Konferencje pokojowe, Jałta, Poczdam, Teheren IM dziennik elektroniczny, e -mail poniedziałek

1W Informatyka EXCEL – rozwiązanie testu. LM
Poczta elektroniczna, udostępnianie 

plików Dysk Google, Zoom
piątek

1W j. franc. Informacje osobowe upodobania TS E-dziennik, e-mail czwartek

1W j. niemiecki ćwiczenia powtórzeniowe rozdział 5-słwonictwo Ku poczta elektroniczna, e-panel Pearson czwartek

1W j.polski
lekcje on-line/przekazywanie materiału do 

samodzielne realizacji
KP Skype/Discord/ poczta elektr. środa, czwartek

1W język angielski
Konwersacje, konsultacje, korekta zadań, 

omawianie wypracowań
IP

poczta elektroniczna, 

Discord/Zoom/Whereby,Google Disc, 

Messenger

środa, czwartek + w razie 

potrzeby

1W Język rosyjski Praca z tekstem PM
Poczta elektroniczna, Messenger, 

Dziennik
czwartek

1W
Lekcja 

Wychowawcza
Stres – jak sobie z nim radzić LM

Konspekt wysłany przez dziennik, Poczta 

elektroniczna, Messenger, udostępnianie 

plików Dysk Google

Środa

1W matematyka Wektory na płaszczyźnie Me zoom.us, messenger,e-mail wtorek,środa,piątek

1W matematyka Wektory na płaszczyźnie Me zoom.us, messenger,e-mail wtorek,środa,piątek

1W PRD Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej Gr E-dziennik, e-mail środa

1W PRD Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej Gr E-dziennik, e-mail środa

1W religia ew. Kościół online MR
Dziennik elektroniczny, Messenger, 

Facebook, Poczta elektroniczna
czwartek

1W WOS Gałęzie prawa DC
Dziennik elektroniczny, messenger, 

epodrecznik.pl
Poniedziałek

1W wych. fiz.
Ćwiczenia z obciążeniem wlasnego ciała - zestaw 

do wykonywania w domu
WH Dzien.elek. Poniedziałek



2 B Język rosyjski Praca z tekstem i słuchanie PM
Poczta elektroniczna, Messenger, 

Dziennik
piątek i poniedziałek

2 D wych. fiz.
Ćwiczenia z obciążeniem wlasnego ciała - zestaw 

do wykonywania w domu
WH Dzien.elek. Wtorek

2A angielski

opis obrazka, rozumienie teksu czytanego                          

-wprowadzenie tematu                   -utrwalenie -

konsultacje grupowe i indywidualne

MW Discord, Messanger, Dziennik Vulcan środa, piątek, poniedziałek

2A Biologia Wykład/rozwiązywanie zadań DW Skype/dziennik elektroniczny środa

2A
Elementy 

psychologii
Psychologiczna praca z filmem SC

Poczta elektroniczna, Messenger, 

transmisja Online - Youtube
środa

2A francuski (VO 2) Uczę się języka obcego - emocje Żo poczta elektroniczna środa

2a historia Rosja za Iwna IV IM dziennik elektroniczny,e- mail wtorek, środa, piątek

2A j. niem.
Was kochen wir? - utrwalenie strony biernej w 

czasie teraźniejszym.
LJ

poczta elektroniczna,

e-dziennik, zoom
Poniedziałek

2A j.angielski III tryb warunkowy Wa Zoom środa

2A j.polski
lekcje on-line/przekazywanie materiału do 

samodzielne realizacji
KP poczta elek./Discord wtorek, środa

2A Język rosyjski Słuchanie PM
Poczta elektroniczna, Messenger, 

Dziennik
Środa

2A matematyka Ciąg arytmetyczny i geometryczny - zadania AG Discord wtorek,  czwartek, piątek

2A Religia
Jak spowiadać się w czasie epidemii? Na co 

Kościół nie wyraża zgody- PRACA Z TEKSTEM
Kn Poczta elektroniczna 1 godzina w tygodniu

2A religia ew. Kościół online MR
Dziennik elektroniczny, Messenger, 

Facebook, Poczta elektroniczna
poniedziałek

2A wf Ćwiczenia wzmacniające i modelujące sylwetkę BL edziennik,email służbowy wtorek

2A wych. fiz.
Ćwiczenia z obciążeniem wlasnego ciała - zestaw 

do wykonywania w domu
BH Dzien.elek. Piątek

2A Ćwiczenia gramatyczne Wa Messenger poniedziałek

2B francuski Porównania Żo poczta elektroniczna, Discord czwartek/ wtorek

2B Geografia Realizacja tematu, konsultacja AC e-dziennik, gmail, Discord środa, piątek

2B
historia i 

społeczeństwo
Republika rzymska IM dziennik elektroniczny,e- mail wtorek



2B j. niemiecki
„Sytuacje konfliktowe” - czytanie ze 

zrozumieniem
Ku

poczta elektroniczna, e-panel Pearson, 

Skype
środa,piątek

2B j. polski „Lalka” - światprzedstawiony, bohaterowie, akcja BT E-poczta poniedziałek, środa

2B j.angielski Unit 2 – środki językowe – ćwiczenia PC discord wtorek

2B język angielski repetytorium - speaking str 15 Si dziennik elektroniczny/messenger czwartek

2B język angielski repetytorium - pisanie str 18 Si dziennik elektroniczny/messenger poniedziałek

2B matematyka
1. Ciąg arytmetyczny- rozwiazywanie zadań- 

konsultacje
MG

Poczta elektroniczna, Messenger, Skyp 

discord
środa, piątek

2B Religia
Jak spowiadać się w czasie epidemii? Na co 

Kościół nie wyraża zgody- PRACA Z TEKSTEM
Kn Poczta elektroniczna 1 godzina w tygodniu

2B religia ew. Kościół online MR
Dziennik elektroniczny, Messenger, 

Facebook, Poczta elektroniczna
poniedziałek

2B wych. fiz.
Ćwiczenia z obciążeniem wlasnego ciała - zestaw 

do wykonywania w domu
WH Dzien.elek. Piątek

2C FILOZOFIA Kartezjański przewrót w filozofii DC
Dziennik elektroniczny, messenger, 

epodrecznik.pl
CZWARTEK

2C francuski (VO 2) Uczę się języka obcego - emocje Żo poczta elektroniczna środa

2C historia dyskusja online/ analiza tekstów MŻ
google zoom, poczta elektr,dziennik 

elektroniczny
poniedziałek, środa ,piątek

2C j. niemiecki Czas przeszły prosty – ćwiczenia Ku poczta elektroniczna, e-panel Pearson środa

2C j.angielski Unit 1 – słownictwo+czytanie – omówienie PC discord wtorek

2C j.angielski III tryb warunkowy Wa Zoom środa

2C Język rosyjski Słuchanie PM
Poczta elektroniczna, Messenger, 

Dziennik
Środa

2C matematyka Ciąg arytmetyczny Me zoom.us, messenger,e-mail wtorek,piątek

2C matematyka Ciąg arytmetyczny Me zoom.us, messenger,e-mail wtorek,piątek

2C Religia
Jak spowiadać się w czasie epidemii? Na co 

Kościół nie wyraża zgody- PRACA Z TEKSTEM
Kn Poczta elektroniczna 1 godzina w tygodniu

2C WOS Ustawa zasadnicza – Konstytucja RP DC
Dziennik elektroniczny, messenger, 

epodrecznik.pl, Discord
WTOREK, CZWARTEK



2C wych. fiz.
Ćwiczenia z obciążeniem wlasnego ciała - zestaw 

do wykonywania w domu
WH Dzien.elek. Piątek

2C Ćwiczenia gramatyczne Wa Messenger poniedziałek

2D Etyka
„Odpowiedzialność. Motywy podejmowania 

decyzji.”
LM

Konspekt wysłany przez dziennik, Poczta 

elektroniczna, udostępnianie plików Dysk 

Google

czwartek

2D Fizyka Energia w ruchu harmonicznym MD Skype Wtorek

2D Fizyka okres drgań w ruchu harmonicznym MD Skype czwartek

2D Fizyka Wahadło matematyczne MD Skype piątek

2D
historia i 

społeczeństwo
Republika rzymska IM dziennik elektroniczny,e- mail wtorek

2D informatyka Systemy liczbowe, ćwiczenia w "pythonie" TG Discord Poniedziałek, Środa

2D j. niem. Draußen essen – ćwiczenia leksykalne. LJ
poczta elektroniczna,

e-dziennik, zoom
Środa

2D j.angielski Unit 1 – słownictwo – omówienie PC discord czwartek

2D język angielski
podręcznik 8h ćw 2-3/str 127 8h/ workbook 8h ćw 

1-2
Si dziennik elektroniczny/messenger piątek

2D język angielski workbook str 90 1-2/ str 92 1-2 Si dziennik elektroniczny/messenger wtorek

2D Język rosyjski Słuchanie PM
Poczta elektroniczna, Messenger, 

Dziennik
czwartek

2D Laboratorium Prezentacja doświadczeń domowych MD Skype czwartek

2D matematyka

Ciąg arytmetyczny i geometryczny, 

monotoniczność, granica, zadania

zadania maturalne (PR)Ciąg arytmetyczny i 

geometryczny

zadania maturalne (PR)

AG Discord
poniedziałek, wtorek, środa, 

czwartek, piątek

2D religia ew. Kościół online MR
Dziennik elektroniczny, Messenger, 

Facebook, Poczta elektroniczna
poniedziałek

2D wf Ćwiczenia wzmacniające i modelujące sylwetkę BL edziennik,email służbowy wtorek

2F biologia Ssaki wprowadzanie , ssaki fizjologia SC
Poczta elektroniczna, Messenger, 

transmisja Online - Youtube
Środa, Poniedziałek



2f chemia
Analiza zadań z działu- roztwory, Zadania 

maturalne- roztwory
Sz

Poczta elektroniczna, Messenger, discord, 

e- dziennik
Poniedziałek,środa,piątek

2F francuski (VO 2) Uczę się języka obcego - emocje Żo poczta elektroniczna czwartek

2F
historia i 

społeczeństwo
Republika rzymska IM dziennik elektroniczny,e- mail wtorek

2F j. niemiecki Czas przeszły prosty – ćwiczenia Ku poczta elektroniczna, e-panel Pearson środa

2F j. polski „Lalka” - światprzedstawiony, bohaterowie, akcja BT E-poczta wtorek, piątek

2F j.angielski Unit 1 – słownictwo+czytanie – omówienie PC discord wtorek

2F język angielski workbook str 90-91 Si dziennik elektroniczny/messenger piątek

2F język angielski podręcznik 9a str 96 ćw 1-5/ workbook 9a 1-4 Si dziennik elektroniczny/messenger wtorek

2F Język rosyjski Słuchanie PM
Poczta elektroniczna, Messenger, 

Dziennik
czwartek

2F

1T: Monotonicznośc ciągu 2 T. Ćwiczenia w 

badaniu monotoniczności 3.T: Ciąg arytmetyczny 

4.5T: Zadania - ciąg arytmetyczny

MP Poczta elektroniczna, dziennik środa, piątek, poniedziałek

2G francuski (VO 2) Uczę się języka obcego - emocje Żo poczta elektroniczna środa

2G francuski (VO 2) Uczę się języka obcego - emocje Żo poczta elektroniczna czwartek

2G Geografia Realizacja tematu, konsultacja AC e-dziennik, gmail, Discord wtorek, środa

2G
historia i 

społeczeństwo
Republika rzymska IM dziennik elektroniczny,e- mail wtorek

2G inf. w ekonomii Grafika rastrowa, gimp - ćwiczenia TG Discord Środa

2G j. niem. Essen – powtórzenie wiadomości. LJ
poczta elektroniczna,

e-dziennik, zoom
Poniedziałek

2G j.angielski Dom - słuchanie Wa Zoom piątek

2G język angielski
słownictwo z działu 4, czytanie, znajomość 

środków językowych
MM

edziennik, poczta elktroniczna, 

messenger, zoom
poniedziałek, środa, piątek

2G Język rosyjski Słuchanie PM
Poczta elektroniczna, Messenger, 

Dziennik
czwartek



2G matematyka Ciąg arytmetyczny. Rozwiązywanie zadań AS
Dziennik elektroniczny, Discord, poczta 

elektroniczna

 Poniedziałek, Wtorek,Środa, 

Czwartek, Piątek

2G Dom - czytanie Wa Messenger poniedziałek

2G Znajomość środków językowych Wa Messenger środa

2GDz. WF

przesłanie linku do ćwiczeń - krótkie treningi do 

przeprowadzenia w domu ( wszystkie zadania są 

także umieszczane na bieżąco w zakladce 

dziennika elektronicznego - zadania domowe

RF j.w. poniedziałek,

3A angielski

Unit 9 Powtórzenie słownictwa, struktur 

leksykalno-gramatycznych, poprzez zadania 

pisemne (email, blog), słuchanie oraz czytanie 

tekstów użytkowych

JD
Poczta elektroniczna: dziennik 

elektroniczny, Orange Office
poniedziałek, środa, piątek

3A Biologia Wykład/rozwiązywanie zadań DW Skype Środa

3a
Elementy 

psychologii
Psychologiczna praca z filmem SC Poczta elektroniczna, Messenger środa

3A francuski Przyjęcie urodzinowe Żo poczta elektroniczna piątek

3a historia Powtórki do matury IM dziennik elektroniczny,e- mail
poniedziałek, czwartek, 

piątek

3A j. niemiecki Powtórzenie rozdział 3 Ku poczta elektroniczna, e-panel Pearson piątek

3A j. polski
lekcje on-line/przekazywanie materiału do 

samodzielne realizacji
KP Skype/ poczta elekr. poniedziałek,czwartek, piątek

3A Język rosyjski Praca z tekstem PM
Poczta elektroniczna, Messenger, 

Dziennik
piątek

3A matematyka Planimetria -  powtórzenie wiadomości. RR Poczta elektroniczna, Messenger, discord poniedziałek, środa

3A Religia
Męka Pańska

Trudne Fakty
DB Poczta elektroniczna Poniedziałek

3A wych. fiz.
Ćwiczenia z obciążeniem wlasnego ciała - zestaw 

do wykonywania w domu
WH Dzien.elek. Czwartek

3B francuski Zdrowe życie - ankieta Żo poczta elektroniczna czwartek



3B Geografia Realizacja tematu, konsultacja AC e-dziennik, gmail poniedziałek, czwartek

3B HIS praca z tekstem MŻ
google zoom, poczta elektr,dziennik 

elektroniczny
środa,

3B j. niemiecki
„Problemy społeczne”- ćwiczenia leksykalne, 

czytanie ze zrozumieniem
Ku poczta elektroniczna, Messenger,Skype piątek, wtorek

3B j.angielski List formalny - wytyczne Wa Zoom środa

3B j.polski
lekcje on-line/przekazywanie materiału do 

samodzielne realizacji
KP Skype/ poczta elektr. poniedziałek,czwartek, piątek

3B język angielski
link do strony OKE - matura 2018/ zestaw nr 2 

matura ustna repetytorium str 291
Si dziennik elektroniczny/messenger czwartek

3B język angielski
link do strony OKE - matura 2017/ zestaw nr 3 

matura ustna repetytorium str 292
Si dziennik elektroniczny/messenger poniedziałek

3B język rosyjski WS Poczta elektroniczna, e-dziennik, zoom wtorek

3B matematyka
Rozwiązywanie arkusza maturalnego - zakres 

podstawowy
AG Discord

poniedziałek, wtorek, środa, 

czwartek, piątek

3B Religia
Męka Pańska

Trudne Fakty
DB Poczta elektroniczna Poniedziałek

3B wf Trening wzmacniający sylwetkę. BL edziennik,email służbowy czwartek

3B Słownictwo - państwo i społeczeństwo Wa Messenger piątek

3B Czytanie ze zrozumieniem Wa Messenger poniedziałek

3C francuski Przyjęcie urodzinowe Żo poczta elektroniczna piątek

3C historia dyskusja online/ analiza tekstów MŻ
google zoom, poczta elektr,dziennik 

elektroniczny
poniedziałek, środa,piątek

3C j. niem. Gefühle – wprowadzenie słownictwa. LJ
poczta elektroniczna,

e-dziennik, zoom
piątek

3C język angielski słownictwo z działu 14, czytanie, konwersacje MM
edziennik, poczta elktroniczna, 

messenger, zoom

poniedziałek, wtorek, 

czwartek

3C Język rosyjski Praca z tekstem PM
Poczta elektroniczna, Messenger, 

Dziennik
piątek

3C matematyka Rozwiązywanie arkusza maturalnego Me zoom.us, messenger,e-mail wtorek,środa

3C matematyka Rozwiązywanie arkusza maturalnego Me zoom.us, messenger,e-mail wtorek,środa

3C Przyroda Prezentacje DW Dziennik elektroniczny Środa



3C Religia
Męka Pańska

Trudne Fakty
DB Poczta elektroniczna Poniedziałek

3C religia ew. Kościół online MR
Dziennik elektroniczny, Messenger, 

Facebook, Poczta elektroniczna
poniedziałek

3C WOS 'Instytucje UE”, „Prawo UE” DC
Dziennik elektroniczny, messenger, 

epodrecznik.pl, Discord
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA

3C wych. fiz.
Ćwiczenia z obciążeniem wlasnego ciała - zestaw 

do wykonywania w domu
BH Dzien.elek. Czwartek

3C wych. fiz.
Ćwiczenia z obciążeniem wlasnego ciała - zestaw 

do wykonywania w domu
WH Dzien.elek. Piątek

3C zaj. z wych.
Jak radzimy sobie w aktualnej sytuacji - dzielenie 

się
BH Dzien.elek. Wtorek

3D Fizyka Zwierciadła kuliste MD Skype Poniedziałek

3D Fizyka Płytka równoległościenna i pryzmat MD Skype Środa

3D francuski Przyjęcie urodzinowe Żo poczta elektroniczna piątek

3D HIS praca z tekstem MŻ
google zoom, poczta elektr,dziennik 

elektroniczny
środa

3D informatyka Tworzenie stron www - ćwiczenia TG Discord
Wtorek, Środa, Czwartek, 

Piątek

3D j. niem.
Gefühlsprobleme – wprowadzenie zdań 

przydawkowych.
LJ

poczta elektroniczna,

e-dziennik, zoom
czwartek

3D język angielski słownictwo z działu 13, czytanie, konwersacje MM
edziennik, poczta elktroniczna, 

messenger, zoom
poniedziałek, środa, piątek

3D Język rosyjski Praca z tekstem PM
Poczta elektroniczna, Messenger, 

Dziennik
piątek

3D matematyka
Rozwiązywanie arkusza maturalnego - zakres 

podstawowy
AG Discord

poniedziałek, wtorek, środa, 

czwartek, piątek

3D matematyka
Rozwiązywanie arkusza maturalnego - zakres 

rozszerzony
AG Discord

poniedziałek, wtorek, środa,  

piątek

3D Religia
Męka Pańska

Trudne Fakty
DB Poczta elektroniczna Poniedziałek

3D wych. fiz.
Ćwiczenia z obciążeniem wlasnego ciała - zestaw 

do wykonywania w domu
WH Dzien.elek. Środa



3D Dz. WF Krótkie treningi do przeprowadzenia w domu RF j.w. poniedziałek

3F angielski

Unit 10 Powtórzenie słownictwa, struktur 

leksykalno-gramatycznych, poprzez zadania 

pisemne (email, blog), słuchanie oraz czytanie 

tekstów użytkowych

JD
Poczta elektroniczna: dziennik 

elektroniczny, Orange Office
poniedziałek, środa, piątek

3F Biologia Wykład/rozwiązywanie zadań DW Skype czwartek

3f chemia
Analiza zadań z działu- roztwory, Aminy- 

właściwości i reakcje
Sz

Poczta elektroniczna, Messenger, discord, 

e-dziennik
Poniedziałek,środa,piątek

3F francuski Przyjęcie urodzinowe Żo poczta elektroniczna środa

3F HIS praca z tekstem MŻ
google zoom, poczta elektr,dziennik 

elektroniczny
czwartek

3F j. niemiecki powtórzenie wiadomości – stres i emocje EC E-dziennik, e-mail środa, piątek

3F j. polski
Proza A.Camusa – akcja, bohaterowie, 

interpretacja fragmentów
BT E-poczta

po,czwartek, PR dodatkowo 

piątek

3F język angielski
link do strony OKE - matura 2018/ zestaw nr 2 

matura ustna repetytorium str 291
Si dziennik elektroniczny/messenger czwartek

3F język angielski
link do strony OKE - matura 2017/ zestaw nr 3 

matura ustna repetytorium str 292
Si dziennik elektroniczny/messenger poniedziałek

3F Język rosyjski Praca z tekstem PM
Poczta elektroniczna, Messenger, 

Dziennik
piątek

3F matematyka
Rozwiązywanie arkusza maturalnego - zakres 

podstawowy
AG Discord

poniedziałek, wtorek, środa, 

czwartek, piątek

3F matematyka
Rozwiązywanie arkusza maturalnego - zakres 

rozszerzony
AG Discord

poniedziałek, wtorek, środa,  

piątek

3F Religia
Męka Pańska

Trudne Fakty
DB Poczta elektroniczna Poniedziałek

3F religia ew. Kościół online MR
Dziennik elektroniczny, Messenger, 

Facebook, Poczta elektroniczna
poniedziałek

3F wf Trening wzmacniający sylwetkę. BL edziennik,email służbowy  środa

3F wych. fiz.
Ćwiczenia z obciążeniem wlasnego ciała - zestaw 

do wykonywania w domu
WH Dzien.elek. Piątek

3G angielski
Powtórzenie słownictwa, struktur leksykalno-

gramatycznych
JD

Poczta elektroniczna: dziennik 

elektroniczny, Orange Office
poniedziałek, środa, piątek



3G francuski Przyjęcie urodzinowe Żo poczta elektroniczna środa

3G Geografia Realizacja tematu, konsultacja AC e-dziennik, gmail poniedziałek, czwartek

3G HIS praca z tekstem MŻ
google zoom, poczta elektr,dziennik 

elektroniczny
środa

3G inf. w ekonomii Tworzenie stron www - ćwiczenia TG Discord Czwartek

3G j. niemiecki powtórzenie wiadomości – stres i emocje EC E-dziennik, e-mail środa, piątek

3G j.angielski List formalny - wytyczne Wa Zoom środa

3G Język rosyjski Praca z tekstem PM
Poczta elektroniczna, Messenger, 

Dziennik
piątek

3G Religia
Męka Pańska

Trudne Fakty
DB Poczta elektroniczna Poniedziałek

3G religia ew. Kościół online MR
Dziennik elektroniczny, Messenger, 

Facebook, Poczta elektroniczna
poniedziałek

3G wych. fiz.
Ćwiczenia z obciążeniem wlasnego ciała - zestaw 

do wykonywania w domu
BH Dzien.elek. Wtorek

3G matematyka
Statystyka: Średnia arytmetyczna,mediana i 

dominanta, średnia ważona
MP

Poczta elektroniczna, dziennik, discord, 

WhatsApp

środa, cwartek, piątek, 

poniedziałek, wtorek

3G j.angielski Słownictwo - państwo i społeczeństwo Wa Messenger piątek

3G j.angielski Czytanie ze zrozumieniem Wa Messenger poniedziałek

klasy 

maturalne
j.angielski Wypowiedź ustna – wytyczne. Wykład PC discord wtorek

klasy 

maturalne
j.angielski zestawy maturalne ustne – zajęcia indywidualne PC discord

terminy wybierane przez 

uczniów


