
 

Arkusz pracy nauczycieli  uczących w klasie 5bf 

Imię i nazwisko nauczyciela: Wszyscy nauczyciele uczący w klasie 5bf 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia wszystkich nauczycieli 
1) propozycje przewidywanych sposobów 

komunikowania się z uczniami w celu 

przekazywania im informacji i 

uzyskiwania informacji zwrotnej od 

uczniów, np. dziennik elektroniczny 
 

dziennik elektroniczny, poczta służbowa 

platforma Google Suite 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania 

 

praca zdalna w miejscu zamieszkania 

 

1.Nazwa przedmiotu:J. polski 

Imię i nazwisko nauczyciela: Magdalena Witczymiszyn 

Klasa 5bf 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

Prowadzenie konsultacji na bieżąco w miarę 

potrzeb poprzez dziennik elektroniczny , 

platformę Google Suite i pocztę służbową- w 

godzinach pracy 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 11 maja do 15 maja br., 

b) od 18 maja do 22 maja br. 

 

 

a) 

Orzeczenie i jego rodzaje. 

Opisujemy pejzaż- ćwiczenia redakcyjne. 

b) 

Jaki utwór nazywamy fraszką? 

Tworzymy Dekalog kulturalnego widza 

teatralnego i kinowego. 

Ostatnio na lekcji zdarzyło się coś 

niezwykłego- piszemy sprawozdanie. 

 

2.Nazwa przedmiotu: Język angielski 

Imię i nazwisko nauczyciela: Magdalena Rządkowska 

Klasa  5bf 
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 11 maja do 15 maja br., 

b) od 18 maja do 22 maja br. 

 

 

 a) Giving directions – pytanie o drogę i 
wskazywanie drogi – ćwiczenia w 

mówieniu. 

I wasn’t at the museum. – czasownik 

„być” w czasie przeszłym, przeczenia ipytania. 

Lekcja online. 
The Superfriends – reading – 

zastosowanie czasownika to be w czasie 

przeszłym w oparciu o historyjkę 

obrazkową „The Superfriends”. 

b) Ghost Town – Miasto duchów – rozmowy 



 

o różnych miastach w oparciu o 

przeczytany tekst pt. „Ghost town”. 

My town – opis miasta lub miejscowości 

– ćwiczenia w pisaniu. 

Revision – powtórzenie wiadomości z 

działu 6. Lekcja online. 

 

3.Nazwa przedmiotu:Historia 

Imię i nazwisko nauczyciela: Dorota Przybylska 

Klasa 5bf 
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 11 maja do 15 maja br., 

b) od 18 maja do 22 maja br. 

 

a) Społeczeństwo i gospodarka Polski 

dzielnicowej. 

b) Odbudowa Królestwa Polskiego. 

Lekcja online. 

Polska Kazimierza Wielkiego 

 

4.Nazwa przedmiotu: Matematyka 

Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Pedrycz 

Klasa 5bf 
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 11 maja do 15 maja br., 

b) od 18 maja do 22 maja br. 

 

a) Potęgowanie liczb dziesiętnych. 

Zastosowanie mnożenia liczb dziesiętnych do 

rozwiązywania zadań tekstowych. 

Dzielenie liczby dziesiętnej przez liczbę 

naturalną. 

13.05 (środa) godz. 8:45 -zajęcia online 

b) Dzielenie liczb dziesiętnych 

(Dzielenie liczby naturalnej przez liczbę 

dziesiętną. 

Dzielenie liczby dziesiętnej przez liczbę 

dziesiętną. 

Zastosowanie dzielenia liczb dziesiętnych do 

rozwiązywania zadań tekstowych.) 

20.05 (środa) godz. 8:45 -zajęcia online 

 

 

 

 



 

5.Nazwa przedmiotu: Plastyka 

Imię i nazwisko nauczyciela: Izabella Ambroziak 

Klasa 5bf 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

24 kwietnia- termin przesłania zdjęcia pracy 

plastycznej (projekt gotyckiej rozety) 

dziennik elektroniczny 
4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 11 maja do 15 maja br., 

b) od 18 maja do 22 maja br. 

 

 

 

 

a)Martwa natura- rysunek walorowy 

b)Martwa natura- gradacja barwna. 

 

6. Nazwa przedmiotu: Informatyka 

Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Rutkowska 

Klasa 5bf 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

za pośrednictwem platformy Google Suite 

 i dziennika elektronicznego 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 11 maja do 15 maja br., 

b) od 18 maja do 22 maja br. 

 

 

 

-  Pawie oczka - rysowanie kół 

współśrodkowych 

-  Pawie oczka - testowanie i 

poprawianie projektu 

 

7.Nazwa przedmiotu: Biologia 

Imię i nazwisko nauczyciela: Dorota Tyrała 

Klasa 5bf 
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 11 maja do 15 maja br., 

b) od 18 maja do 22 maja br. 

 

 

 

a) Rozprzestrzenianie się roślin 

okrytonasiennych 

b) Znaczenie i przegląd roślin 

okrytonasiennych 

 

 

8.Nazwa przedmiotu: Geografia 



 

Imię i nazwisko nauczyciela: 

Klasa 5bf 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

kontakt poprzez dziennik elektroniczny , 

służbowy mail 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 11 maja do 15 maja br., 

b) od 18 maja do 22 maja br. 

 

 

 

 

a)Krajobraz pustyni gorącej i lodowej 

b)Krajobraz śródziemnomorski 

 

 

9.Nazwa przedmiotu: Religia 

Imię i nazwisko nauczyciela: Marek Ruciński 

Klasa 5bf 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

Dziennik Vulcan, e-mail, skype, messenger, 

platforma google hangouts,  W czasie planu 

lekcji, które odbywały się podczas zajęć w 

szkole 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 11 maja do 15 maja br., 

b) od 18 maja do 22 maja br. 

 

 

A) Kościół Hierarchiczny 

B) Kościół służebny 

C) Biskup 

D) Prezbiter 

E) Diakon 

F) Lud Boży 

G) Kościół – wszyscy ochrzczeni 

H) Sakramenty 

 

10.Nazwa przedmiotu: Technika 

Imię i nazwisko nauczyciela: Jerzy Porowski 

Klasa 5bf 
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 11 maja do 15 maja br., 

b) od 18 maja do 22 maja br. 

 

 

a) ćwiczenie (powtórzeniowe) – obowiązkowe 

wyposażenie roweru – od 13.V 

b) ćwiczenie – wypadek drogowy – jak się 

zachować? – od 18.V 

 

11.Nazwa przedmiotu: W-F 



 

Imię i nazwisko nauczyciela: Karol Cieślak 

Klasa 5bf 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

Wysyłanie materiałów z wych. fiz. w formie 

kart 

pracy, raz na tydzień. 

Konsultacje z rodzicami codziennie w razie 

potrzeb rodzica lub  nauczyciela 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 11 maja do 15 maja br., 

b) od 18 maja do 22 maja br. 

 

 

 

a) 

Pojęcie olimpiada i igrzyska olimpijskie- materiał 

do zapoznania. 

Ćwiczenia gimnastyczne w domowych 

warunkach. 

Zabawy taneczne. 

Zasady zdrowego odżywiania- zadanie do 

wykonania. 

b) 

Ćwiczenia kształtujące siłę mięśni całego ciała.  

Zabawy ruchowe z przyborami. 

Zdolności motoryczne człowieka- materiał do 

zapoznania. 

Ćwiczenia rozwijające zdolności koordynacyjne. 

 

 

 

12.Nazwa przedmiotu: Muzyka 

Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Jamrozek 

Klasa 5bf 
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: 

a) od 11 maja do 15 maja br., 

b) od 18 maja do 22 maja br. 

 

 

 

 

-Miłośnicy oper i oratoriów. 

-Georg Frefrich Haendel-główny 

przedstawiciel baroku 

 


