
Plan lekcji on-line  klas IV-VIII od  18 stycznia 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty zaznaczone na zielono są lekcjami on-line.  Z pozostałych lekcji będą przesyłane materiały edukacyjne.                                          

Lekcja efektywnego nauczania trwa 40-45 minut.  

Tygodnie wg planu zdalnego nauczania  

1 tydzień 18.01-22.02 1.02-5.02 15.02-19.02 1.03-5.03 15.03-19.03 29.03-31.03 

2 tydzień 25.01-29.01 8.02-12.02 22.02-26.02 8.03-12.03 22.03-26.03 1.04-6.04  
ferie wielkanocne 

 

 

Klasa 4a - 1 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 matematyka j.polski matematyka w-f j.polski   

2 8.50-9.35 j.niemiecki j.polski j.niemiecki w-f informatyka  

3 9.50-10.35 w-f matematyka j.angielski j.niemiecki j.angielski 

4 10.45-11.30 w-f technika przyroda historia matematyka 

5 11.40-12.25 j.polski j.angielski j. polski plastyka religia 

6 12.45-13.30  przyroda g. wychowawcza muzyka  

       

2 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 matematyka j.polski matematyka w-f j.polski   

2 8.50-9.35 j.niemiecki j.polski j.niemiecki w-f informatyka  

3 9.50-10.35 w-f matematyka j.angielski j.niemiecki j.angielski 

4 10.45-11.30 w-f technika przyroda historia matematyka 

5 11.40-12.25 j.polski j.angielski j. polski plastyka religia 

6 12.45-13.30  przyroda g. wychowawcza muzyka  



Plan lekcji on-line  klas IV-VIII od  18 stycznia 2021 r. 

 

Klasa 4b -1 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 j.niemiecki j.polski j.polski w-f matematyka 

2 8.50-9.35 matematyka j.angielski j.polski w-f religia 

3 9.50-10.35 w-f matematyka muzyka j.polski j.polski 

4 10.45-11.30 w-f przyroda plastyka matematyka informatyka 

5 11.40-12.25 przyroda  technika j.angielski j.niemiecki j.angielski 

6 12.45-13.30  historia j.niemiecki g.wychowawcza  

7 13.35-14.20      

2 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 j.niemiecki j.polski j.polski w-f matematyka 

2 8.50-9.35 matematyka j.angielski j.polski w-f religia 

3 9.50-10.35 w-f matematyka muzyka j.polski j.polski 

4 10.45-11.30 w-f przyroda plastyka matematyka informatyka 

5 11.40-12.25 przyroda  technika j.angielski j.niemiecki j.angielski 

6 12.45-13.30  historia j.niemiecki g.wychowawcza  

7 13.35-14.20      

 

Przedmioty zaznaczone na zielono są lekcjami on-line.  Z pozostałych lekcji będą przesyłane materiały edukacyjne.                                          

Lekcja efektywnego nauczania trwa 40-45 minut.  

Tygodnie wg planu zdalnego nauczania  

1 tydzień 18.01-22.02 1.02-5.02 15.02-19.02 1.03-5.03 15.03-19.03 29.03-31.03 

2 tydzień 25.01-29.01 8.02-12.02 22.02-26.02 8.03-12.03 22.03-26.03 1.04-6.04  
ferie wielkanocne 

 

 

 



Plan lekcji on-line  klas IV-VIII od  18 stycznia 2021 r. 

 

Klasa 4c -1 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 matematyka j.niemiecki muzyka j.angielski j.polski 

2 8.50-9.35 j.angielski g.wych. j.polski przyroda matematyka 

3 9.50-10.35 j.polski plastyka j.polski w-f informatyka 

4 10.45-11.30 historia matematyka j.angielski w-f j.niemiecki 

5 11.40-12.25 w-f w-f religia matematyka przyroda 

6 12.45-13.30 technika j.polski j.niemiecki   

2 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 matematyka j.niemiecki muzyka j.angielski j.polski 

2 8.50-9.35 j.angielski g.wych. j.polski przyroda matematyka 

3 9.50-10.35 j.polski plastyka j.polski w-f informatyka 

4 10.45-11.30 historia matematyka j.angielski w-f j.niemiecki 

5 11.40-12.25 w-f w-f religia matematyka przyroda 

6 12.45-13.30 technika j.polski j.niemiecki   

 13.35-14.20      

 

Przedmioty zaznaczone na zielono są lekcjami on-line.  Z pozostałych lekcji będą przesyłane materiały edukacyjne.                                          

Lekcja efektywnego nauczania trwa 40-45 minut.  

Tygodnie wg planu zdalnego nauczania  

1 tydzień 18.01-22.02 1.02-5.02 15.02-19.02 1.03-5.03 15.03-19.03 29.03-31.03 

2 tydzień 25.01-29.01 8.02-12.02 22.02-26.02 8.03-12.03 22.03-26.03 1.04-6.04  
ferie wielkanocne 

 

 

 



Plan lekcji on-line  klas IV-VIII od  18 stycznia 2021 r. 

 

Klasa 5a -1 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 j.polski    j.polski  j.polski   geografia   informatyka 

2 8.50-9.35 j.polski   plastyka   historia  j.niemiecki  j.polski    

3 9.50-10.35 technika   w-f w-f matematyka  matematyka  

4 10.45-11.30 j.niemiecki   w-f w-f j.angielski   biologia   

5 11.40-12.25 matematyka  matematyka j.niemiecki  muzyka  historia  

6 12.45-13.30 religia     j.angielski    g.wychowawcza  j.angielski  

7 13.35-14.20      

2 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 j.polski    j.polski  j.polski   geografia   informatyka 

2 8.50-9.35 j.polski   plastyka   historia  j.niemiecki  j.polski    

3 9.50-10.35 technika   w-f w-f matematyka  matematyka  

4 10.45-11.30 j.niemiecki   w-f w-f j.angielski   biologia   

5 11.40-12.25 matematyka  matematyka j.niemiecki  muzyka  historia  

6 12.45-13.30 religia     j.angielski    g.wychowawcza    j.angielski  

7 13.35-14.20      

 

Przedmioty zaznaczone na zielono są lekcjami on-line.  Z pozostałych lekcji będą przesyłane materiały edukacyjne.                                          

Lekcja efektywnego nauczania trwa 40-45 minut.  

Tygodnie wg planu zdalnego nauczania  

1 tydzień 18.01-22.02 1.02-5.02 15.02-19.02 1.03-5.03 15.03-19.03 29.03-31.03 

2 tydzień 25.01-29.01 8.02-12.02 22.02-26.02 8.03-12.03 22.03-26.03 1.04-6.04  
ferie wielkanocne 

 

 

 



Plan lekcji on-line  klas IV-VIII od  18 stycznia 2021 r. 

 

Klasa 5b -1 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 j.polski       geografia  informatyka  g.wychowawcza  matematyka 

2 8.50-9.35 j.polski       muzyka   j.polski   j.polski   j.polski   

3 9.50-10.35 matematyka w-f j.niemiecki  j.angielski   j.angielski   

4 10.45-11.30 technika  w-f matematyka   j.niemiecki   w-f 

5 11.40-12.25  j.niemiecki j.angielski   plastyka   historia     w-f 

6 12.45-13.30 biologia     matematyka  historia     

7 13.35-14.20 religia        

2 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 j.polski       geografia  informatyka  g.wychowawcza  matematyka 

2 8.50-9.35 j.polski       muzyka   j.polski   j.polski   j.polski   

3 9.50-10.35 matematyka w-f j.niemiecki  j.angielski   j.angielski   

4 10.45-11.30 technika  w-f matematyka   j.niemiecki   w-f 

5 11.40-12.25  j.niemiecki  j.angielski   plastyka   historia     w-f 

6 12.45-13.30 biologia     matematyka  historia     

7 13.35-14.20 religia        

 

Przedmioty zaznaczone na zielono są lekcjami on-line.  Z pozostałych lekcji będą przesyłane materiały edukacyjne.                                          

Lekcja efektywnego nauczania trwa 40-45 minut.  

Tygodnie wg planu zdalnego nauczania  

1 tydzień 18.01-22.02 1.02-5.02 15.02-19.02 1.03-5.03 15.03-19.03 29.03-31.03 

2 tydzień 25.01-29.01 8.02-12.02 22.02-26.02 8.03-12.03 22.03-26.03 1.04-6.04  
ferie wielkanocne 

 

 

 



Plan lekcji on-line  klas IV-VIII od  18 stycznia 2021 r. 

 

Klasa 6a -1 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 w-f matematyka  j.polski   j.polski   j.niemiecki   

2 8.50-9.35 w-f informatyka   j.niemiecki  j.polski    plastyka   

3 9.50-10.35 biologia  j.niemiecki   technika   matematyka j.angielski   

4 10.45-11.30 j.angielski    historia   historia   muzyka  matematyka  

5 11.40-12.25 j.polski      geografia   matematyka  j.angielski  j.polski   

6 12.45-13.30  g.wychowawcza      w-f 

7 13.35-14.20  religia      w-f 

2 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 w-f matematyka  j.polski   j.polski   j.niemiecki   

2 8.50-9.35 w-f informatyka   j.niemiecki  j.polski    plastyka   

3 9.50-10.35 biologia  j.niemiecki   technika   matematyka j.angielski   

4 10.45-11.30 j.angielski    historia   historia   muzyka  matematyka  

5 11.40-12.25 j.polski      geografia   matematyka  j.angielski  j.polski   

6 12.45-13.30  g.wychowawcza      w-f 

7 13.35-14.20  religia      w-f 

 

Przedmioty zaznaczone na zielono są lekcjami on-line.  Z pozostałych lekcji będą przesyłane materiały edukacyjne.                                          

Lekcja efektywnego nauczania trwa 40-45 minut.  

Tygodnie wg planu zdalnego nauczania  

1 tydzień 18.01-22.02 1.02-5.02 15.02-19.02 1.03-5.03 15.03-19.03 29.03-31.03 

2 tydzień 25.01-29.01 8.02-12.02 22.02-26.02 8.03-12.03 22.03-26.03 1.04-6.04  
ferie wielkanocne 

 

 

 



Plan lekcji on-line  klas IV-VIII od  18 stycznia 2021 r. 

 

Klasa 6b -1 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 j.angielski   j.angielski   j.niemiecki   matematyka  j.angielski  

2 8.50-9.35 biologia  matematyka  historia    muzyka    w-f 

3 9.50-10.35 matematyka   geografia    j.polski    j.niemiecki   w-f 

4 10.45-11.30 j.polski  j.polski      w-f technika    matematyka   

5 11.40-12.25 j.niemiecki  j.polski      w-f historia     j.polski    

6 12.45-13.30 informatyka religia     g.wychowawcza     plastyka    

7 13.35-14.20      

2 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 j.angielski   j.angielski   j.niemiecki   matematyka  j.angielski  

2 8.50-9.35 biologia  matematyka  historia    muzyka    w-f 

3 9.50-10.35 matematyka   geografia    j.polski    j.niemiecki   w-f 

4 10.45-11.30 j.polski  j.polski      w-f technika    matematyka   

5 11.40-12.25 j.niemiecki  j.polski      w-f historia     j.polski    

6 12.45-13.30 informatyka religia     g.wychowawcza     plastyka    

7 13.35-14.20      

 

Przedmioty zaznaczone na zielono są lekcjami on-line.  Z pozostałych lekcji będą przesyłane materiały edukacyjne.                                          

Lekcja efektywnego nauczania trwa 40-45 minut.  

Tygodnie wg planu zdalnego nauczania  

1 tydzień 18.01-22.02 1.02-5.02 15.02-19.02 1.03-5.03 15.03-19.03 29.03-31.03 

2 tydzień 25.01-29.01 8.02-12.02 22.02-26.02 8.03-12.03 22.03-26.03 1.04-6.04  
ferie wielkanocne 

 

 

 



Plan lekcji on-line  klas IV-VIII od  18 stycznia 2021 r. 

 

Klasa 6c -1 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 j.angielski  informatyka  j.niemiecki   historia  w-f 

2 8.50-9.35 j.niemiecki  j.polski   religia    matematyka  j.niemiecki  

3 9.50-10.35 w-f historia  matematyka  j.angielski    matematyka   

4 10.45-11.30 matematyka  geografia    w-f g.wychowawcza j.polski   

5 11.40-12.25 j.polski  muzyka       w-f j.polski   plastyka   

6 12.45-13.30  biologia       j.angielski   j.polski      

7 13.35-14.20    technika    

2 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 j.angielski  informatyka  j.niemiecki   historia  w-f 

2 8.50-9.35 j.niemiecki  j.polski   religia    matematyka  j.niemiecki  

3 9.50-10.35 w-f historia  matematyka  j.angielski    matematyka   

4 10.45-11.30 matematyka  geografia    w-f g.wychowawcza  j.polski   

5 11.40-12.25 j.polski  muzyka       w-f j.polski   plastyka   

6 12.45-13.30  biologia       j.angielski   j.polski      

7 13.35-14.20    technika    

 

 

Przedmioty zaznaczone na zielono są lekcjami on-line.  Z pozostałych lekcji będą przesyłane materiały edukacyjne.                                          

Lekcja efektywnego nauczania trwa 40-45 minut.  

Tygodnie wg planu zdalnego nauczania  

1 tydzień 18.01-22.02 1.02-5.02 15.02-19.02 1.03-5.03 15.03-19.03 29.03-31.03 

2 tydzień 25.01-29.01 8.02-12.02 22.02-26.02 8.03-12.03 22.03-26.03 1.04-6.04  
ferie wielkanocne 

 

 



Plan lekcji on-line  klas IV-VIII od  18 stycznia 2021 r. 

 

Klasa 6d -1 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 j.polski   matematyka historia   j.angielski   plastyka  

2 8.50-9.35 j.polski    j.polski   technika   matematyka j.polski   

3 9.50-10.35 j.niemiecki   j.angielski   matematyka w-f j.niemiecki   

4 10.45-11.30 matematyka   biologia   j.niemiecki  w-f g.wychowawcza 

5 11.40-12.25 geografia  w-f w-f j.polski   j.angielski   

6 12.45-13.30  muzyka   religia  historia   informatyka 

7 13.35-14.20      

2 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 j.polski   matematyka  historia   j.angielski   plastyka  

2 8.50-9.35 j.polski    j.polski   technika   matematyka  j.polski   

3 9.50-10.35 j.niemiecki   j.angielski   matematyka  w-f j.niemiecki   

4 10.45-11.30 matematyka  biologia   j.niemiecki  w-f g.wychowawcza 

5 11.40-12.25 geografia  w-f w-f j.polski   j.angielski   

6 12.45-13.30  muzyka   religia  historia   informatyka 

7 13.35-14.20      

 

 

Przedmioty zaznaczone na zielono są lekcjami on-line.  Z pozostałych lekcji będą przesyłane materiały edukacyjne.                                          

Lekcja efektywnego nauczania trwa 40-45 minut.  

Tygodnie wg planu zdalnego nauczania  

1 tydzień 18.01-22.02 1.02-5.02 15.02-19.02 1.03-5.03 15.03-19.03 29.03-31.03 

2 tydzień 25.01-29.01 8.02-12.02 22.02-26.02 8.03-12.03 22.03-26.03 1.04-6.04  
ferie wielkanocne 

 

 



Plan lekcji on-line  klas IV-VIII od  18 stycznia 2021 r. 

 

Klasa 6e -1 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 j.polski    w-f matematyka historia   religia   

2 8.50-9.35 j.polski    w-f j.angielski  g.wychowawcza  j.angielski   

3 9.50-10.35 matematyka   informatyka  j.polski   j.angielski  j.polski    

4 10.45-11.30 j.niemiecki  j.polski  muzyka  matematyka  plastyka   

5 11.40-12.25 technika  j.niemiecki  geografia   biologia   matematyka   

6 12.45-13.30   historia   j.niemiecki   w-f 

7 13.35-14.20     w-f 

2 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 j.polski    w-f matematyka historia   religia   

2 8.50-9.35 j.polski    w-f j.angielski  g.wychowawcza  j.angielski   

3 9.50-10.35 matematyka   informatyka  j.polski   j.angielski  j.polski    

4 10.45-11.30 j.niemiecki  j.polski  muzyka  matematyka   plastyka   

5 11.40-12.25 technika  j.niemiecki  geografia   biologia   matematyka   

6 12.45-13.30   historia   j.niemiecki   w-f 

7 13.35-14.20     w-f 

 

Przedmioty zaznaczone na zielono są lekcjami on-line.  Z pozostałych lekcji będą przesyłane materiały edukacyjne.                                          

Lekcja efektywnego nauczania trwa 40-45 minut.  

Tygodnie wg planu zdalnego nauczania  

1 tydzień 18.01-22.02 1.02-5.02 15.02-19.02 1.03-5.03 15.03-19.03 29.03-31.03 

2 tydzień 25.01-29.01 8.02-12.02 22.02-26.02 8.03-12.03 22.03-26.03 1.04-6.04  
ferie wielkanocne 

 

 

 



Plan lekcji on-line  klas IV-VIII od  18 stycznia 2021 r. 

 

Klasa 7a -1 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 matematyka muzyka fizyka     matematyka matematyka  

2 8.50-9.35 inf/j.ang/j.niem j.niem/j.ang./j.ang. matem j.niem/j.ang/inf w-f 

3 9.50-10.35 j.ang/inf/j.ang w-f j.ang./j.niem/j.niem j.polski   w-f 

4 10.45-11.30 j.polski    w-f historia  j.polski   j.polski   

5 11.40-12.25 historia    g.wychowawcza    chemia   fizyka  j.ang/j.niem/j.ang 

6 12.45-13.30 geografia  j.polski     geografia   biologia   chemia 

7 13.35-14.20  plastyka   biologia   religia    

2 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 matematyka muzyka fizyka     matematyka matematyka 

2 8.50-9.35 Inf/j.ang/j.niem j.niem/j.ang./j.ang. matematyka j.niem/j.ang/inf w-f 

3 9.50-10.35 j.ang/inf/j.ang w-f j.ang./j.niem/j.niem j.polski   w-f 

4 10.45-11.30 j.polski    w-f historia  j.polski   j.polski   

5 11.40-12.25 historia    g.wychowawcza    chemia   fizyka  j.ang/j.niem/j.ang 

6 12.45-13.30 geografia  j.polski     geografia   biologia   chemia 

7 13.35-14.20  plastyka   biologia   religia    

 

Przedmioty zaznaczone na zielono są lekcjami on-line.  Z pozostałych lekcji będą przesyłane materiały edukacyjne.                                          

Lekcja efektywnego nauczania trwa 40-45 minut.  

Tygodnie wg planu zdalnego nauczania  

1 tydzień 18.01-22.02 1.02-5.02 15.02-19.02 1.03-5.03 15.03-19.03 29.03-31.03 

2 tydzień 25.01-29.01 8.02-12.02 22.02-26.02 8.03-12.03 22.03-26.03 1.04-6.04  
ferie wielkanocne 

 

 

 



Plan lekcji on-line  klas IV-VIII od  18 stycznia 2021 r. 

 

Klasa 7b -1 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 biologia chemia j.polski j.polski historia    

2 8.50-9.35 Inf/j.ang/j.niem j.niem/j.ang./j.ang. j.polski j.niem/j.ang/inf j.polski   

3 9.50-10.35 j.ang/inf/j.ang biologia  j.ang./j.niem/j.niem muzyka    plastyka    

4 10.45-11.30 matematyka   matematyka  geografia  geografia    chemia   

5 11.40-12.25 religia   j.polski    matematyka matematyka     j.ang/j.niem/j.ang 

6 12.45-13.30 fizyka   w-f fizyka   w-f dor. zaw. 

7 13.35-14.20 g.wychowawcza   w-f historia   w-f  

2 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 biologia chemia j.polski j.polski historia    

2 8.50-9.35 Inf/j.ang/j.niem j.niem/j.ang./j.ang. j.polski j.niem/j.ang/inf j.polski   

3 9.50-10.35 j.ang/inf/j.ang biologia  j.ang./j.niem/j.niem muzyka    plastyka    

4 10.45-11.30 matematyka   matematyka  geografia  geografia    chemia   

5 11.40-12.25 religia   j.polski    matematyka matematyka     j.ang/j.niem/j.ang 

6 12.45-13.30 fizyka   w-f fizyka   w-f dor. zaw. 

7 13.35-14.20 g.wychowawcza   w-f historia   w-f  

 

 

Przedmioty zaznaczone na zielono są lekcjami on-line.  Z pozostałych lekcji będą przesyłane materiały edukacyjne.                                          

Lekcja efektywnego nauczania trwa 30-35 minut. Plan w niektórych klasach został zmodyfikowany przez nauczycieli po uzgodnieniu 

ilości i terminu lekcji on-line z uczniami. 

Tygodnie wg planu zdalnego nauczania listopad 2020 r. 

1 tydzień 2 listopada-6 listopada 16 listopada-20 listopada 

2 tydzień 9 listopada- 13 listopada 23 listopada-27 listopada 

 

 



Plan lekcji on-line  klas IV-VIII od  18 stycznia 2021 r. 

 

Klasa 7c -1 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 fizyka biologia w-f chemia geografia   

2 8.50-9.35 inf/j.ang/j.niem j.niem/j.ang./j.ang. w-f j.niem/j.ang/inf matematyka  

3 9.50-10.35 j.ang/inf/j.ang matematyka j.ang/j.niem/j.niem j.polski   biologia    

4 10.45-11.30 w-f chemia   fizyka  j.polski j.polski  

5 11.40-12.25 w-f g.wychowawcza j.polski   geografia  j.ang/j.niem/j.ang 

6 12.45-13.30 religia   j.polski   matematyka  matematyka   historia 

7 13.35-14.20 historia    muzyka   plastyka     

2 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 fizyka biologia w-f chemia geografia   

2 8.50-9.35 inf/j.ang/j.niem j.niem/j.ang./j.ang. w-f j.niem/j.ang/inf matematyka  

3 9.50-10.35 j.ang/inf/j.ang matematyka j.ang/j.niem/j.niem j.polski   biologia    

4 10.45-11.30 w-f chemia   fizyka  j.polski j.polski  

5 11.40-12.25 w-f g.wychowawcza j.polski   geografia  j.ang/j.niem/j.ang 

6 12.45-13.30 religia   j.polski   matematyka  matematyka    historia 

7 13.35-14.20 historia    muzyka   plastyka     

 

Przedmioty zaznaczone na zielono są lekcjami on-line.  Z pozostałych lekcji będą przesyłane materiały edukacyjne.                                          

Lekcja efektywnego nauczania trwa 40-45 minut.  

Tygodnie wg planu zdalnego nauczania  

1 tydzień 18.01-22.02 1.02-5.02 15.02-19.02 1.03-5.03 15.03-19.03 29.03-31.03 

2 tydzień 25.01-29.01 8.02-12.02 22.02-26.02 8.03-12.03 22.03-26.03 1.04-6.04  
ferie wielkanocne 

 

 

 



Plan lekcji on-line  klas IV-VIII od  18 stycznia 2021 r. 

 

Klasa 7d -1 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 j.niem./j.niem  j.polski    j.polski   j.polski   j.polski  

2 8.50-9.35 matematyka   j.polski   j.ang.  /  jang.  chemia  w-f 

3 9.50-10.35 geografia  j.ang./  j.ang.  fizyka  geografia   w-f 

4 10.45-11.30 fizyka   matematyka  biologia  j.niem.  /inf. j.ang. / j.ang. 

5 11.40-12.25 biologia   g.wychowawcza matematyka  Inf.  /j.niem historia  

6 12.45-13.30 historia    w-f chemia  matematyka religia   

7 13.35-14.20 plastyka   w-f  muzyka   dor. zaw. 

2 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 j.niem./j.niem  j.polski    j.polski   j.polski   j.polski  

2 8.50-9.35 matematyka   j.polski   j.ang.  /  j.ang.  chemia  w-f 

3 9.50-10.35 geografia  j.ang./  j.ang.  fizyka  geografia   w-f 

4 10.45-11.30 fizyka   matematyka  biologia  j.niem.  /inf. j.ang. / j.ang. 

5 11.40-12.25 biologia   g.wychowawcza matematyka  Inf.  /j.niem historia  

6 12.45-13.30 historia    w-f chemia  matematyka  religia   

7 13.35-14.20 plastyka   w-f  muzyka   dor. zaw. 

 

Przedmioty zaznaczone na zielono są lekcjami on-line.  Z pozostałych lekcji będą przesyłane materiały edukacyjne.                                          

Lekcja efektywnego nauczania trwa 40-45 minut.  

Tygodnie wg planu zdalnego nauczania  

1 tydzień 18.01-22.02 1.02-5.02 15.02-19.02 1.03-5.03 15.03-19.03 29.03-31.03 

2 tydzień 25.01-29.01 8.02-12.02 22.02-26.02 8.03-12.03 22.03-26.03 1.04-6.04  
ferie wielkanocne 

 

 

 



Plan lekcji on-line  klas IV-VIII od  18 stycznia 2021 r. 

 

Klasa 7e -1 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 j.niem./j.niem  matematyka historia muzyka   biologia  

2 8.50-9.35 geografia  chemia j.ang.  /  jang.  matematyka   chemia    

3 9.50-10.35 j.polski   j.ang./  j.ang.  biologia   fizyka    j.polski   

4 10.45-11.30 j.polski   j.polski   religia   j.niem.  /inf. j.ang. / j.ang. 

5 11.40-12.25 matematyka   historia  fizyka  inf.  /j.niem matematyka 

6 12.45-13.30 w-f plastyka   j.polski   w-f geografia  

7 13.35-14.20 w-f   w-f g.wychowawcza 

2 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 j.niem./j.niem  matematyka historia muzyka   biologia  

2 8.50-9.35 geografia  chemia j.ang.  /  jang.  matematyka   chemia    

3 9.50-10.35 j.polski   j.ang./  j.ang.  biologia   fizyka    j.polski   

4 10.45-11.30 j.polski   j.polski   religia   j.niem.  /inf. j.ang. / j.ang. 

5 11.40-12.25 matematyka   historia  fizyka  Inf.  /j.niem matematyka  

6 12.45-13.30 w-f plastyka   j.polski   w-f geografia  

7 13.35-14.20 w-f   w-f g.wychowawcza 

 

Przedmioty zaznaczone na zielono są lekcjami on-line.  Z pozostałych lekcji będą przesyłane materiały edukacyjne.                                          

Lekcja efektywnego nauczania trwa 40-45 minut.  

Tygodnie wg planu zdalnego nauczania  

1 tydzień 18.01-22.02 1.02-5.02 15.02-19.02 1.03-5.03 15.03-19.03 29.03-31.03 

2 tydzień 25.01-29.01 8.02-12.02 22.02-26.02 8.03-12.03 22.03-26.03 1.04-6.04  
ferie wielkanocne 

 

 

 



Plan lekcji on-line  klas IV-VIII od  18 stycznia 2021 r. 

 

Klasa 8a -1 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 j.ang.  /    -  j.ang.   /j.ang.      -    /j.ang.  j.ang.  /  -  -   /j.ang. 

2 8.50-9.35 matematyka edb     matematyka  j.polski  wos  

3 9.50-10.35 j.polski  j.polski   historia   informatyka  j.niem./matem.fakultet* 

4 10.45-11.30 j.niemiecki  wos    j.polski  matem.   historia   

5 11.40-12.25 fizyka  chemia   j.polski   chemia  matematyka   

6 12.45-13.30 w-f geografia   biologia  fizyka   w-f   / j.ang.-fakultet* 

7 13.35-14.20 w-f j.polski-fakultet* religia g.wychowawcza w-f 

2 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 j.ang.  /    -  j.ang.   /j.ang.      -    /j.ang.  j.ang.  /  -  -   /j.ang. 

2 8.50-9.35 matematyka edb     matematyka  j.polski  wos  

3 9.50-10.35 j.polski  j.polski   historia   informatyka j.niemiecki/matem.fakultet* 

4 10.45-11.30 j.niemiecki  wos    j.polski  matem.   historia   

5 11.40-12.25 fizyka  chemia   j.polski   chemia  matematyka   

6 12.45-13.30 w-f geografia   biologia  fizyka   w-f 

7 13.35-14.20 w-f j.polski-fakultet* religia g.wychowawcza w-f  

Przedmioty zaznaczone na zielono są lekcjami on-line.  Z pozostałych lekcji będą przesyłane materiały edukacyjne.                                          

Lekcja efektywnego nauczania trwa 40-45 minut.  

Tygodnie wg planu zdalnego nauczania  

1 tydzień 18.01-22.02 1.02-5.02 15.02-19.02 1.03-5.03 15.03-19.03 29.03-31.03 

2 tydzień 25.01-29.01 8.02-12.02 22.02-26.02 8.03-12.03 22.03-26.03 1.04-6.04  
ferie wielkanocne 

 

*Fakultet z j. angielskiego jest realizowany co drugi tydzień.  

    *  Jeżeli  w tym samym  czasie wpisane są dwa zajęcia, oznacza to, że on-line odbędą się lekcje zaznaczone na zielono.           

         Z drugiego przedmiotu zostaną przesłane materiały. 



Plan lekcji on-line  klas IV-VIII od  18 stycznia 2021 r. 

 

Przedmioty zaznaczone na zielono są lekcjami on-line.  Z pozostałych lekcji będą przesyłane materiały edukacyjne.                                          

Lekcja efektywnego nauczania trwa 40-45 minut.  

Tygodnie wg planu zdalnego nauczania  

1 tydzień 18.01-22.02 1.02-5.02 15.02-19.02 1.03-5.03 15.03-19.03 29.03-31.03 

2 tydzień 25.01-29.01 8.02-12.02 22.02-26.02 8.03-12.03 22.03-26.03 1.04-6.04  
ferie wielkanocne 

 

*Fakultet z j. angielskiego jest realizowany co drugi tydzień.  

    *  Jeżeli  w tym samym  czasie wpisane są dwa zajęcia, oznacza to, że on-line odbędą się lekcje zaznaczone na zielono.           

         Z drugiego przedmiotu zostaną przesłane materiały. 

 

Klasa 8b -1 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 informatyka     -       /j.ang. j.ang.  /j.ang.  fizyka  j.ang./j.ang. 

2 8.50-9.35 edb   matematyka  j.niemiecki  historia/j.polskifakultet* matematyka  

3 9.50-10.35 fizyka  j.polski  chemia  matem fakultet* chemia   

4 10.45-11.30 j.polski  j.polski matematyka   matematyka   wos  

5 11.40-12.25 historia  biologia  j.polski  j.niemiecki / j.ang  1 gr.  j.polski  

6 12.45-13.30 w-f wos   w-f geografia    g.wychowawcza 

7 13.35-14.20 w-f  w-f dor. zaw. religia   

2 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 informatyka     -       /j.ang 2gr. j.ang.  /j.ang.  fizyka  j.ang./j.ang. 

2 8.50-9.35 edb   matematyka  j.niemiecki  historia/j.polskifakultet* matematyka  

3 9.50-10.35 fizyka  j.polski  chemia  matem fakultet*   chemia   

4 10.45-11.30 j.polski  j.polski  matematyka   matematyka   wos  

5 11.40-12.25 historia  biologia   j.polski  j.niemiecki  / j.ang 1 gr    j.polski  

6 12.45-13.30 w-f wos   w-f/ j.ang.fakultet* geografia    g.wychowawcza 

7 13.35-14.20 w-f  w-f dor. zaw. religia   



Plan lekcji on-line  klas IV-VIII od  18 stycznia 2021 r. 

 

Przedmioty zaznaczone na zielono są lekcjami on-line.  Z pozostałych lekcji będą przesyłane materiały edukacyjne.                                          

Lekcja efektywnego nauczania trwa 40-45 minut.  

Tygodnie wg planu zdalnego nauczania  

1 tydzień 18.01-22.02 1.02-5.02 15.02-19.02 1.03-5.03 15.03-19.03 29.03-31.03 

2 tydzień 25.01-29.01 8.02-12.02 22.02-26.02 8.03-12.03 22.03-26.03 1.04-6.04  
ferie wielkanocne 

 

*Fakultet z j. angielskiego jest realizowany co drugi tydzień.  

    *  Jeżeli  w tym samym  czasie wpisane są dwa zajęcia, oznacza to, że on-line odbędą się lekcje zaznaczone na zielono.           

         Z drugiego przedmiotu zostaną przesłane materiały. 

Klasa 8c -1 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 j.polski   j.polski   j.polski j.polski    matematyka    

2 8.50-9.35 fizyka   j.polski   fizyka j.niem.  /j.ang   j.ang  /j.niem.  

3 9.50-10.35 matematyka  chemia   geografia  chemia   wos   

4 10.45-11.30 j.ang. /inf. j.niem.  /j.ang.  j.ang.   /j.niem. edb religia  

5 11.40-12.25 inf. /j.ang.  matematyka   wos  matematyka  biologia  

6 12.45-13.30 historia   w-f g.wychowawcza w-f historia   

7 13.35-14.20 matematyka fakultet* w-f j.polski fakultet* w-f  

2 tydzień 

 godz. od…do... pn wt śr czw pt 

1 8.00-8.45 j.polski   j.polski   j.polski j.polski    matematyka    

2 8.50-9.35 fizyka   j.polski   fizyka j.niem.  /j.ang   j.ang. /j.niem.  

3 9.50-10.35 matematyka  chemia   geografia  chemia   wos   

4 10.45-11.30 j.ang. /inf. j.niem.  /j.ang.  j.ang.   /j.niem. edb religia/ j.ang. fakultet* 

5 11.40-12.25 inf. /j.ang.  matematyka   wos  matematyka  biologia  

6 12.45-13.30 historia   w-f g.wychawawcza  w-f historia   

7 13.35-14.20 matematyka fakultet* w-f j.polski fakultet* w-f  



Plan lekcji on-line  klas IV-VIII od  18 stycznia 2021 r. 

 

 


