
 

Arkusz pracy nauczycieli  

Klasa VIa  

Nazwa przedmiotu: język angielski 

Klasa 6a 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z 

uczniami i rodzicami 
 

Prowadzenie konsultacji na bieżąco w miarę 

potrzeb poprzez dziennik elektroniczny oraz 

platformę 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w 

ramach nauczanych przedmiotów lub innych 

zajęć w poszczególnych oddziałach w 

okresach: 
a. od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b. od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 

a. I’ll help you! – czasownik will, 

składanie obietnic, propozycji i informowanie o 

podjętych decyzjach. 

b. The Red Book – reading – kształtowanie 

umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

The World’s Biggest Shopping Mall – 

ćwiczenie umiejętności rozumienia 

tekstów pisanych w kontekście tematu 

zakupów. 
Revision – podsumowanie wiadomości z 

działu 6. 

 

Nazwa przedmiotu: technika 

Klas 6a 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z 

uczniami i rodzicami 
 

Forma konsultacji – odpowiadanie na pytania, 
wyjaśnianie wątpliwości  oraz przesyłanie 
ćwiczeń i tematów prac wytwórczych  –  w 
poniedziałki  i środy   

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w 

ramach nauczanych przedmiotów lub innych 

zajęć w poszczególnych oddziałach w 

okresach: 
a. od 26 marca do 27 marca br., 

b. od 30 marca do 3 kwietnia br.  

c. od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

a)dokończenie kart pracy-ćwiczeń – planów 
poziomych mieszkania - do 15.IV 
b)domowa instalacja elektryczna – karta pracy 
ćwiczenia – od 15.IV 
c)domowa instalacja gazowa- karta pracy 
ćwiczenia – od 29.IV 

 

Nazwa przedmiotu: informatyka 

Klasa 6a 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i rodzicami 

 
 za pośrednictwem 

platformy Google Suite 

- dziennika 
elektronicznego 

 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach nauczanych 

przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych oddziałach w 

okresach: 
a. od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b. od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

- Liczby z kresek. 
- Kreski z liczb. 

 



Nazwa przedmiotu: Wychowanie Fizyczne  

Klasa 6a 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Konsultacje z rodzicami lub uczniami codziennie  w 
godzinach pracy oraz dodatkowo w zależności od 
potrzeby rodzica lub ucznia przez dziennik elektroniczny , 
za pośrednictwem Google Suite lub telefonicznie. 

4) zakres treści nauczania do 

zrealizowania w ramach nauczanych 

przedmiotów lub innych zajęć 

w poszczególnych oddziałach w 

okresach: 
 

 

 

 

a)od 15 kwietnia do 17 kwietnia 

br., 
        
 

       b od 20 kwietnia do 24 kwietnia 

br.         
 

W zdalnym nauczaniu wych. fiz. należy wziąć pod uwagę 
wszystkie 4 obszary nauczania tj. 

1. rozwój fizyczny i sprawność fizyczna,  
2. aktywność fizyczna, 
3. bezpieczeństwo w aktywności fizycznej, 
4. edukacja zdrowotna, 

w zakresie wiedzy ucznia, zgodnie  z treściami 
podstawy programowej. 

Nadal propozycja indywidualnych ćw. gimnastycznych 
rozciągająco- wzmacniających wg. zalecenia z końca 
marca- 3 razy po 15 min 
 w tygodniu. 
W zakresie wiedzy ucznia- Idee starożytnego i 
nowożytnego ruchu olimpijskiego. 

 

 

Nazwa przedmiotu: język polski 

Klasa 6af 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i 

rodzicami 
 

W czasie godzin pracy, w miarę 
potrzeb Rodziców i uczniów 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 

nauczanych przedmiotów lub innych zajęć 

w poszczególnych oddziałach w okresach: 
a. od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b. od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

15-17 kwietnia: Ćwiczenia 
utrwalające wiedzę o czasowniku. 
20-24 kwietnia: Czytanie ze 
zrozumieniem. Analiza utworu 
poetyckiego.  

 

 

Nazwa przedmiotu: biologia 

Klasa 6af 

3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i 

rodzicami 

 

Dziennik elektroniczny - 

dostępność w godzinach pracy 

Platforma Google Suite - 

dostępność w godzinach pracy 

 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 

nauczanych przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 
a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

a) Płazy - charakterystyka 

b) Różnorodność płazów – 

interaktywna prezentacja 

 



b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  
 

Nazwa przedmiotu: muzyka 

Klasa 6a 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i 

rodzicami 
 

Classroom w godzinach 11.00-
15.00 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach nauczanych 

przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych oddziałach w 

okresach: 
 od 15 do 17 kwietnia   

od 20 kwietnia do 24 kwietnia  

-wykonanie i oddanie pracy o 
tematyce muzycznej  (do 20.04) 

 
-''Klasycyzm- epoka rozumu i 
doskonalości'' 

 

Nazwa przedmiotu: plastyka 

Klasa VI a f 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i 

rodzicami 
 

a)22 kwietnia- termin przesłania 
zdjęcia pracy plastycznej 
(monotypia) 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 

nauczanych przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 
a. od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b. od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

a)Druk płaski- monotypia 
b) O akwaforcie. Oglądamy znane 
dzieła graficzne. 

 

Nazwa przedmiotu: matematyka 

Klasa 6af 

3) proponowane formy i terminy konsultacji z 

uczniami i rodzicami 

 

Dziennik elektroniczny - dostępność w 

godzinach pracy 

Platforma Google Suite - dostępność w 

godzinach pracy 

 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w 

ramach nauczanych przedmiotów lub innych 

zajęć w poszczególnych oddziałach w okresach: 
a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 
b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

a) Wyrażenia algebraiczne w równaniach. 

Rozwiązywanie równań. 

b) Rozwiązywanie równań pierwszego 

stopnia z jedną niewiadomą występującą 

po jednej stronie równania 

Zastosowanie równań z jedną 

niewiadomą do rozwiązywania zadań 

tekstowych 

21.04 (wtorek) godz.10:00 -zajęcia online 

 

Nazwa przedmiotu: historia 

Klasa 6a 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i 

rodzicami 
Na bieżąco przez dziennik 

elektroniczny oraz platformę Google 



 Suite  
 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 

nauczanych przedmiotów lub innych zajęć 

w poszczególnych oddziałach w okresach: 
a. od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b. od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

 

 

 

a. Ostatnia wolna elekcja i I 

rozbiór Polski. 

b.  Konstytucja 3 Maja. 

 

Nazwa przedmiotu: Geografia 

Klasa VIa  
3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i 

rodzicami 
 

kontakt przez dziennik 
elektroniczny , służbowy email na 
platformie googlesuite 
poniedziałek-wtorek 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 

nauczanych przedmiotów lub innych zajęć 

w poszczególnych oddziałach w okresach: 
a. od 15 kwietnia do 17 kwietnia br.  

b. od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 

 

 

 

 

20 kwiecień – Walory turystyczne 
Litwy i Białorusi 

 


