
Arkusz pracy nauczycieli 

Klasa 6b 

Imię i nazwisko nauczyciela: Magdalena Witczymiszyn 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

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 

 

Nazwa przedmiotu: j. polski 

Klasa  6b 
3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 
 

wysyłanie na bieżąco wiadomości przez pocztę 

służbową, platformę Google Suite oraz 

monitorowanie odczytywania 
wiadomości przez rodziców 

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) „Jest taki statek, co się zwie Purpura, jest taki 

port, co się Polska zowie” 

 

Talenty można rozwijać lub...zakopać- 

„Przypowieść o talentach. 

 

Kto powiedział i kiedy, że Mickiewicz to nie 

raper? 

 

b) Jakie obrazy z polowania pokazuje A. 

Mickiewicz we fragmencie „Pana Tadeusza”. 

 

Polowanie odegrane na rogu- połączenie poezji i 

muzyki. 

 

Na jakie części dzielą się wyrazy podczas 

odmiany? 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Dorota Tyrała 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych 

sposobów komunikowania się z 

uczniami w celu przekazywania im 

informacji i uzyskiwania informacji 

zwrotnej od uczniów, np. dziennik 

elektroniczny  

 

Dziennik elektroniczny 

Platforma Google Suite  

WSiPnet.pl 



2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

Wydzielone miejsce w pokoju, stolik, krzesło 

laptop z dostępem do Internetu 

 

Nazwa przedmiotu: biologia 

Klasa 6bf 

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) Ssaki - charakterystyka 

b) Rozmnażanie i rozwój ssaków 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Jerzy Porowski 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych 

sposobów komunikowania się z 

uczniami w celu przekazywania im 

informacji i uzyskiwania informacji 

zwrotnej od uczniów, np. dziennik 

elektroniczny  

 

Przekazywanie informacji i komunikowanie 

się z uczniami będzie odbywało się poprzez 

dziennik elektroniczny oraz ewentualnie 

przez maila służbowego – przesyłanie skanów 

lub zdjęć ćwiczeń na kartach pracy i prac 

wytwórczych. 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

Przewidywane miejsce  pracy – w miejscu 

zamieszkania, praca zdalna 

 

Nazwa przedmiotu: technika 

Klasa   b 

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 4 maja do 8 maja  

b) od 11 maja do 15 maja  

c) od 18 maja do 22 maja 

 

 

a) domowa instalacja gazowa- karta pracy 

ćwiczenia – od 27.IV do 4.V 

b) ćwiczenia - urządzenia techniczne w 

gospodarstwie domowym – od 11.V 

c) ćwiczenia - metale, rodzaje, właściwości, 

zastosowanie – od 18.V 

 



 

Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Pedrycz 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych 

sposobów komunikowania się z 

uczniami w celu przekazywania im 

informacji i uzyskiwania informacji 

zwrotnej od uczniów, np. dziennik 

elektroniczny  

 

Dziennik elektroniczny 

Platforma Google Suite  

WSiPnet.pl  

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

Wydzielone miejsce w pokoju, stolik, krzesło 

laptop z dostępem do Internetu 

Nazwa przedmiotu: matematyka 

Klasa 6bf 

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) Zastosowanie zależności między prędkością 

drogą i czasem  do rozwiązywania zadań 

tekstowych.  

Wyrażenia algebraiczne - utrwalenie.  

12.05 (wtorek) godz.8:30 -zajęcia online 

b) Konstrukcja trójkąta o trzech danych bokach. 

Rysowanie kątów o podanych własnościach. 

Rysowanie kątów – zadania tekstowe. 
 

19.05 (wtorek) godz.8:30 -zajęcia online 

 

Nazwa przedmiotu: zajęcia kreatywne 

Klasa 6bf 

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. 

a)  Tworzenie własnej mozaiki przy użyciu 

figur matematycznych (kombinacje trójkątów 

 i sześciokątów) 

b)Tworzenie własnej mozaiki przy użyciu 

figur matematycznych ( kombinacje trójkątów  



b) od 18 maja do 22  maja br. i kwadratów) 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Jamrozek 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 
1) propozycje przewidywanych sposobów 

komunikowania się z uczniami w celu 

przekazywania im informacji i 

uzyskiwania informacji zwrotnej od 

uczniów, np. dziennik elektroniczny  

 

dziennik elektoriniczny,Classroom 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

praca zdalna w miejscu zamieszkania 

 

Nazwa przedmiotu: muzyka 

Klasa 6b 

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  

-Haydn-przedstawiciel epoki baroku. 

 

-Romantyzm- epoka indywidualnosci 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Rutkowska Małgorzata 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych 

sposobów komunikowania się z 

uczniami w celu przekazywania im 

informacji i uzyskiwania informacji 

zwrotnej od uczniów, np. dziennik 

elektroniczny  

 

- za pośrednictwem platformy Google Suite 

- dziennika elektronicznego 

 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

praca zdalna w miejscu zamieszkania 

Nazwa przedmiotu: informatyka 

Klasy VI 
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: 

- Wysyłać czy udostępniać 

- Wysyłanie widomości z 

załącznikiem 



a. od 11 maja do 15 maja br.  
b. od 18 maja do 22  maja br 

Imię i nazwisko nauczyciela: Dorota Przybylska 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

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  

- rozmowy telefoniczne 

 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

praca zdalna w miejscu zamieszkania 

 

Nazwa przedmiotu: historia 

Klasa 6b 

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)  Lekcja powtórzeniowa – Polska w 

XVIII wieku. Lekcja online. 

b)  Napoleon Bonaparte tworzy nowy 

ład w Europie. Lekcja online. 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Izabella Ambroziak 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych sposobów 

komunikowania się z uczniami w celu 

przekazywania im informacji i 

uzyskiwania informacji zwrotnej od 

uczniów, np. dziennik elektroniczny  

 

Dziennik elektroniczny 

Classroom 

Poczta elektroniczna 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

Praca zdalna w miejscu zamieszkania 

Nazwa przedmiotu: plastyka 

Klasa 6 b filia 

3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

a) 11 - 15 maja zapoznanie się z materiałem i 

wykonanie zadania  

b)18- 22 maja zapoznanie się z materiałem i 

wykonanie zadania  

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a)Zabawne kreacje- inspiracja modą baroku 
b)Klasycyzm-spojrzenie ku starożytności. 



a) od 11 maja do 15 maja 

b) od 18 maja do 22 maja 

Imię i nazwisko nauczyciela: Zbigniew Rybak 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych sposobów 

komunikowania się z uczniami w celu 

przekazywania im informacji i 

uzyskiwania informacji zwrotnej od 

uczniów, np. dziennik elektroniczny  

 

Komunikowanie się z rodzicami poprzez 

dziennik elektroniczny lub telefonicznie, 

jeżeli wymaga tego sytuacja. 

Za pośrednictwem Google Suite 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

Praca zdalna w domu 

 

Nazwa przedmiotu: Wychowanie Fizyczne  

Klasa VI b 

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 11 maja do 15 maja br., 

        

 

 

       

 

        b) od 18 maja do 22 maja 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. 

C.d. Podstawowe przepisy sportowych lub 

rekreacyjnych gier zespołowych 

Pojęcie rozgrzewki i zasady jej prowadzenia. 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Magdalena Rządkowska 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych 

sposobów komunikowania się z 

dziennik elektroniczny, poczta służbowa, 

rozmowy telefoniczne, platforma Google 



uczniami w celu przekazywania im 

informacji i uzyskiwania informacji 

zwrotnej od uczniów, np. dziennik 

elektroniczny  

Suite 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

praca zdalna w miejscu zamieszkania 

Nazwa przedmiotu: język angielski 

Klasa  6b 

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) At the doctor’s – wizyta u lekarza. 

Present Perfect – negatives and questions 

– przeczenia i pytania w czasie Present 

Perfect. Lekcja online. 

The Red Book – reading – czytanie 

historyjki obrazkowej, ćwiczenia do 

tekstu. 

b) Have a good sleep! – ćwiczenia w 

rozumieniu ze słuchu i rozumieniu tekstu 

pisanego. 

Writing an e-mail – pisanie maila o 

pobycie w szpitalu. 

Revision – powtórzenie wiadomości z 

działu 7. Lekcja online. 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: ks. Marek Ruciński 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych 

sposobów komunikowania się z 

uczniami w celu przekazywania im 

informacji i uzyskiwania informacji 

zwrotnej od uczniów, np. dziennik 

elektroniczny  

Classroom, mesenger, vulcan 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

praca zdalna w miejscu zamieszkania 

Nazwa przedmiotu: religia 

Klasa 6b 

3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

W czasie godz. pracy i w miarę możliwości 

potrzeb. 

4) zakres treści nauczania do 

zrealizowania w ramach nauczanych 

przedmiotów lub innych zajęć 

w poszczególnych oddziałach w 

okresach: 

a) od 11 do 15 maja br., 

A) Kościół Hierarchiczny  

B) Kościół służebny  

C) Biskup  

D) Prezbiter  

E) Diakon  

F) Lud Boży  



 G) Kościół – wszyscy ochrzczeni  

H) Sakramenty  

Nazwa przedmiotu: Geografia 

Klasa VI b 

3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 4 maja do 8 maja br. 

b) od 11 maja do 15 maja br. 

c) Od 18 maja do 22 maja br 

d) Od 25 maja do 29 maja br 

 

 
 
 
 

a) Walory turystyczne Litwy i Białorusi 

b) Ukraina w czasach przemiany 

c) Rosja-od Bałtyku po Ocean Spokojny 

d) Wzajemne relacje Polski i jej 

sąsiadów. 
 

 


