
Klasa I a 

 
1 2 3 4 5 6 7 

PN 
Język angielski  
Lekcja on-line 

 

I a 
Rozmowy głosowe 
z uczniami , praca 
własna uczniów 

(45 min.) 

I a 
Rozmowy głosowe 
z uczniami , praca 
własna uczniów 

(45 min.) 

I a 
Rozmowy głosowe 
z uczniami , praca 
własna uczniów 

(45 min.) 

  

WT Język angielski  
Praca własna 

I a 
Rozmowy głosowe 
z uczniami , praca 
własna uczniów 

(45 min.) 

I a 
Rozmowy głosowe 
z uczniami , praca 
własna uczniów 

(45 min.) 

I a 
Rozmowy głosowe 
z uczniami , praca 
własna uczniów 

(45 min.) 

I a Konsultacje z 
rodzicami 
(45 min.) 

  

ŚR 

I a 
Rozmowy głosowe 
z uczniami , praca 
własna uczniów 

(45 min.) 

I a 
Rozmowy głosowe 
z uczniami , praca 
własna uczniów 

(45 min.) 

I a 
Rozmowy głosowe 
z uczniami , praca 
własna uczniów 

(45 min.) 

I a 
Rozmowy głosowe 
z uczniami , praca 
własna uczniów 

(45 min.) 

   

CZW 

I a 
Rozmowy głosowe 
z uczniami , praca 
własna uczniów 

(45 min.) 

I a 
Rozmowy głosowe 
z uczniami , praca 
własna uczniów 

(45 min.) 

I a 
Rozmowy głosowe 
z uczniami , praca 
własna uczniów 

(45 min.) 

I a 
Zajęcia 

artystyczne(45 
min.) 

   

PI 

I a 
Rozmowy głosowe 
z uczniami , praca 
własna uczniów 

(45 min.) 

Plastyka V b 
Rozmowy głosowe 

z uczniami (15 
min.)  

Praca własna 
uczniów 
(30 min.) 

I a 
Rozmowy głosowe 
z uczniami , praca 
własna uczniów 

(45 min.) 

I a Konsultacje z 
rodzicami 
(45 min.) 

   

 

Klasa I b 

 
1 2 3 4 5 6 7 

PN 
Wideorozmowa 

15 min 
Praca 

własna 
Konsultacje 
z rodzicami 

j. angielski 
lekcja on-line 

   

WT 
Wideorozmowa 

15 min 
 Praca własna 

Konsultacje 
z rodzicami 

   

ŚR  
religia 

lekcja on-line 
konsultacje 

Wideorozmowa 
15 min 

Praca własna    

CZW 
Wideorozmowa 

15 min 
j. angielski 

praca własna 
 

Wideorozmowa 
15 min 

Praca z uczniem 
z trudnościami 

  

PI  
Wideorozmowa 

15 min 
Zajęcia 

artystyczne 
religia 

praca własna 
   

 

Klasa II 

 
1 2 3 4 5 6 7 

PN 

Rozmowy głosowe 
z uczniami; 
nauczanie 

wyprzedzające 
 

Rozmowy głosowe 
z uczniami; 
nauczanie 

wyprzedzające 
 

religia 
lekcja on-line 
konsultacje 

Konsultacje z 
rodzicami 

   

WT 

Rozmowy głosowe 
z uczniami; 
nauczanie 

wyprzedzające 
 

Zajęcia 
artystyczne 

Rozmowy głosowe 
z uczniami; 
nauczanie 

wyprzedzające 
 

Praca z uczniami 
mającymi 
trudności 

   

ŚR 

Rozmowy głosowe 
z uczniami; 
nauczanie 

wyprzedzające 
 

Konsultacje z 
rodzicami 

j. angielski 
lekcja on-line 

Rozmowy głosowe 
z uczniami; 
nauczanie 

wyprzedzające 
 

   

CZW j. angielski 
praca własna 

 
Edukacja 

informatyczna 
(zajęcia online 

Rozmowy głosowe 
z uczniami; 
nauczanie 

wyprzedzające 
 

Rozmowy głosowe 
z uczniami; 
nauczanie 

wyprzedzające 
 

  

PI 

Rozmowy głosowe 
z uczniami; 
nauczanie 

wyprzedzające 
 

Zajęcia 
artystyczne 

Konsultacje z 
rodzicami 

Wychowanie 
fizyczne 

Rozmowy głosowe 
z uczniami; 
nauczanie 

wyprzedzające 
 

  



 

 

Klasa III 

 
1 2 3 4 5 6 7 

PN 

 
Rozmowy głosowe 

z uczniami 
i praca własna 

 

 
 

Konsultacje z 
rodzicami 

 
Rozmowy głosowe 

z uczniami 
i praca własna 

 
Rozmowy głosowe 

z uczniami 
i praca własna 

 
Religia  

lekcja on-line 
konsultacje 

  

WT 

 
Rozmowy głosowe 

z uczniami 
i praca własna 

 

 
Rozmowy głosowe 

z uczniami 
I praca własna 

 
 

Zajęcia 
 artystyczne 

 
 

j. angielski 
praca własna 

 

  

ŚR 

 
Konsultacje z 

rodzicami 

 
Rozmowy głosowe 

z uczniami 
i praca własna 

 
e. informatyczna 

Praca własna 
uczniów 

 
Rozmowy głosowe 

z uczniami 
i praca własna 

 

 

  

CZW 

 
Praca własna 

uczniów 

 
Rozmowy głosowe 

z uczniami 
i praca własna 

 

 
Rozmowy  
głosowe z 
uczniami 

i praca własna 

 
ang 

 
Religia  

Praca własna   

PI 

 
Rozmowy głosowe 

z uczniami 
i praca własna 

 

 
Konsultacje z 

rodzicami 

 
Rozmowy głosowe 

z uczniami 
i praca własna 

 
Zajęcia 

artystyczne 

 
j. angielski 

praca własna   

 

Klasa IV a 

 
1 2 3 4 5 6 7 

PN 
j. polski 

praca własna 

przyroda 
lekcja on-line 
konsultacje 

W-F 
praca własna 

informatyka 
lekcja on-line 
praca własna 

matematyka 
konsultacje 

historia 
lekcja on-line 
praca własna 

 

WT 
j. polski 

konsultacje 
W-F 

konsultacje 

j. angielski 
praca własna 

matematyka 
lekcja on-line 

   

ŚR 
j. angielski 
konsultacje 

matematyka 
praca własna 

j. polski 
lekcja on-line 
praca własna 

technika 
lekcja on-line 
praca własna 

W-F 
praca własna 

  

CZW 
j. polski 

lekcja on-line 
praca własna 

 
W-F 

konsultacje 

ZZW 
konsultacje 

j. angielski 
lekcja on-line 

religia 
lekcja on-line 
konsultacje 

 

PI 
matematyka 
lekcja on-line 

przyroda 
praca własna 

religia 
praca własna 

j. polski 
praca własna 

plastyka 
lekcja on-line 
praca własna 

WDŻ 
praca własna 
konsultacje 

 

 

Klasa IV b 

 
1 2 3 4 5 6 7 

PN 
j. polski 

praca własna 
 

przyroda 
lekcja on-line 
konsultacje 

W_F 
lekcja on-line 

informatyka 
lekcja on-line 
praca własna 

matematyka 
konsultacje 

 

WT 
j. polski 

lekcja on-line 
j. angielski 

praca własna 
matematyka 
lekcja on-line 

W_F 
konsultacje 

   

ŚR 
j. polski 

lekcja on-line 
j. angielski 
konsultacje 

matematyka 
praca własna 

muzyka 
lekcja on-line 
praca własna 

W_F 
wideorozmowa 

  

CZW 
religia 

lekcja on-line 
konsultacje 

j. angielski 
praca własna 

j. polski 
praca własna 

j. angielski 
lekcja on-line 

plastyka 
lekcja on-line 
praca własna 

  

PI 
religia 

praca własna 
matematyka 
lekcja on-line 

j. polski 
konsultacje 

przyroda 
praca własna 

W_F 
praca własna 

historia 
lekcja on-line 
praca własna 

WDŻ 
praca własna 
konsultacje 

 



Klasa V a 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

PN 
religia 

lekcja on-line 
konsultacje 

j. angielski 
konsultacje 

W_F 
lekcja on-line 

matematyka 
lekcja on-line 

j. polski 
praca 

własna 

technika 
lekcja on-line 
praca własna 

  

WT 

geografia 
lekcja on-

line 
praca własna 

matematyka 
konsultacje 

j. polski 
lekcja on-line 

technika 
lekcja on-line 
praca własna 

W-F 
konsultacje 

   

ŚR 
religia 

praca własna 
j. polski 

lekcja on-line 

biologia 
lekcja on-line 
praca własna 

W_F 
wideorozmowa 

j. angielski 
lekcja on-

line 

matematyka 
lekcja on-line 

j. 
mniejszości 
niemieckiej 
2 gr. Lekcja 

on-line 

j. 
mniejszości 
niemieckiej 

2 gr. 
konsultacje 

CZW 

muzyka 
lekcja on-

line 
praca własna 

j. angielski 
praca własna 

matematyka 
praca własna 

j. polski 
praca własna 

historia 
lekcja on-

line 

j. mniejszości 
niemieckiej 
gr. 2 praca 

własna 

  

PI 
ZZW 

konsultacje 
j. polski 

konsultacje 
historia 

praca własna 
W_F 

praca własna 

plastyka 
lekcja on-

line 
praca 

własna 

   

 

Klasa V b 

 
1 2 3 4 5 6 7 

PN  
j. polski 

praca własna 

technika 
lekcja on-line 
praca własna 

j. angielski 
konsultacje 

 
WDŻ 

praca własna 
konsultacje 

 

WT 
historia 

lekcja on-line 
j. polski 

lekcja on-line 
W-F 

konsultacje 
matematyka 
lekcja on-line 

j. angielski 
praca własna 

informatyka 
lekcja on-line 
praca własna 

WDŻ 
praca własna 
konsultacje 

ŚR 
j. angielski 

lekcja on-line 
matematyka 
konsultacje 

j. polski 
lekcja on-line 

religia 
lekcja on-line 
konsultacje 

geografia 
lekcja on-line 
praca własna  

W-F 
Praca własna 

 

CZW 
j. polski 

praca własna 
historia 

praca własna 
matematyka 
praca własna 

W-F 
lekcja on-line 

j. angielski 
praca własna 

  

PI 
j. polski 

konsultacje 

plastyka 
lekcja on-line 
praca własna 

matematyka 
lekcja on-line  

biologia 
lekcja on-line 
praca własna 

religia 
praca własna 

  

 

Klasa V c 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

PN 
j. angielski 
konsultacje 

biologia 
lekcja on-line 
praca własna 

historia 
lekcja on-line 

W-F 
praca własna 

j. polski 
praca własna 

WDŻ 
praca własna 
konsultacje 

  

WT 
matematyka 
lekcja on-line 

geografia 
lekcja on-line 
praca własna 

j. polski 
lekcja on-line 

j. angielski 
praca własna 

W-F 
konsultacje 

praca własna 

religia 
lekcja on-line 
konsultacje 

WDŻ 
praca własna 
konsultacje 

 

ŚR 
matematyka 
konsultacje 

muzyka 
lekcja on-line 
praca własna 

j. angielski 
lekcja on-line 

j. polski 
lekcja on-line 

W-F 
praca własna 

ch 

plastyka 
lekcja on-line 
praca własna 

W-F 
lekcja on-line  

W-F 
Praca 

własna 

CZW 
j. polski 

lekcja on-line 
W-F 

on-line 

informatyka 
lekcja on-line 
praca własna 

matematyka 
praca własna 

technika 
lekcja on-line 
praca własna 

   

PI 
matematyka 
lekcja on-line 

j. polski 
konsultacje 

ZZW 
lekcja on-line 
konsultacje 

historia 
praca własna 

religia 
praca własna    

 



 

Klasa VI a 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

PN 
ZZW 

konsultacje 
W-F 

praca własna 

biologia 
lekcja on-line 
praca własna 

religia 
lekcja on-line 
konsultacje 

j. polski 
praca własna 

j. mniejszości 
niemieckiej 
1 gr. praca 

własna 

Nauka własnej 
kultury i 

historii 1 gr. 
Lekcja on-line 
prac własna 

 

WT 
informatyka 

lekcja on-line 
praca własna 

j. angielski 
praca własna 

matematyka 
lekcja on-line 

plastyka 
lekcja on-line 
praca własna 

j. polski 
praca własna 

historia 
lekcja on-line 

j. mniejszości 
niemieckiej 
1 gr. Lekcja 

on-line 

j. 
mniejszości 
niemieckiej 

1 gr. 
konsultacje 

ŚR 
muzyka 

lekcja on-line 
praca własna 

W-F 
konsultacje 

j. angielski 
konsultacje 

matematyka 
konsultacje 

j. polski 
lekcja on-line 

   

CZW 
j. polski 

lekcja on-line 
matematyka 
praca własna 

W-F 
lekcja on-line 

geografia 
lekcja on-line 
praca własna 

religia 
praca własna 

j. angielski 
lekcja on-line 

  

PI 
j. polski 

konsultacje 
historia 

praca własna 

technika 
lekcja on-line 
praca własna 

informatyka 
lekcja on-line 
praca własna 

matematyka 
lekcja on-line 

   

 

Klasa VI b 

 
1 2 3 4 5 6 7 

PN 
ZZW 

konsultacje 
W-F 

praca własna 
j. polski 

praca własna 

j. angielski 
lekcja on-line 
praca własna 

   

WT  
matematyka 
lekcja on-line 

W-F 
konsultacje 

 
historia 

lekcja on-line 
j. polski 

praca własna 
 

ŚR 
język angielski 
praca własna 

W-F 
praca własna 

matematyka 
konsultacje 

j. polski 
lekcja on-line 

muzyka 
lekcja on-line 
praca własna 

  

CZW 
matematyka 
praca własna 

W-F 
konsultacje 

j. polski 
lekcja on-line 

biologia 
lekcja on-line 
praca własna 

geografia 
lekcja on-line 
praca własna 

historia 
praca własna 

 

PI 
plastyka 

lekcja on-line 
praca własna 

technika 
lekcja on-line 
praca własna 

j. angielski 
lekcja on-line 
konsultacje 

matematyka 
lekcja on-line 

j. polski 
konsultacje 

  

 

Klasa VI c 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

PN 
plastyka 

lekcja on-line 
praca własna 

historia 
lekcja on-line 

j. polski 
praca własna 

W-F 
praca własna 

j. angielski 
konsultacje 

matematyka 
praca własna 

  

WT 
matematyka 
konsultacje 

technika 
lekcja on-line 
praca własna 

j. angielski 
lekcja on-line 

W-F 
konsultacje 

religia 
lekcja on-line 
konsultacje 

j. polski 
praca własna 

  

ŚR 
j. polski 

praca własna 
j. polski 

lekcja on-line 
W-F 

praca własna 
matematyka 
lekcja on-line 

geografia 
lekcja on-line 
praca własna 

muzyka 
lekcja on-line 
praca własna 

j. 
mniejszości 
niemieckiej 
2 gr. Lekcja 

on-line 

j. 
mniejszości 
niemieckiej 

2 gr. 
konsultacje 

CZW 
j. angielski 

praca własna 

biologia 
lekcja on-line 
praca własna 

historia 
praca własna 

j. polski 
lekcja on-line 

W-F 
konsultacje 

j. mniejszości 
niemieckiej 
gr. 2 praca 

własna 

  

PI 
informatyka 

lekcja on-line 
praca własna 

matematyka 
lekcja on-line 

ZZW 
konsultacje 

religia 
praca własna 

j. polski 
konsultacje 

   



 

Klasa VII a 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

PN 
W-F 

praca 
własna 

j. polski 
praca własna 

matematyka 
lekcja on-

line 

historia 
lekcja on-line 
konsultacje 

j. niemiecki 
praca własna 

   

WT 
j. angielski 

praca 
własna 

chemia 
praca własna 

informatyka 
lekcja on-line 
praca własna 

j. niemiecki 
lekcja on-line 
konsultacje 

matematyka 
lekcja on-line 

geografia 
praca własna 

 

ZZW 
lekcja on-

line 
praca własna 

ŚR 
matematyka 

praca 
własna 

j. angielski 
lekcja on-

line 

j. polski 
lekcja on-

line 

geografia 
lekcja on-line 
praca własna  

biologia 
lekcja on-line 
konsultacje 

fizyka 
lekcja on-line 
praca własna 

W-F 
praca własna 

W-F 
praca 

własna 

CZW 
W-F 

konsultacje 

j. polski 
lekcja on-

line 
 

j. angielski 
konsultacje 

chemia 
lekcja on-line 
konsultacje 

fizyka 
praca własna 

geografia 
praca własna 

 

PI 
matematyka 
konsultacje 

historia 
praca własna 

j. polski 
praca 

własna 

j. polski 
konsultacje 

biologia 
praca własna 

plastyka 
lekcja on-line 
praca własna 

  

 

Klasa VII b 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

PN 
W-F 

praca własna 
matematyka 
konsultacje 

geografia 
praca własna 

j. niemiecki 
praca własna 

biologia 
lekcja on-line 
konsultacje 

j. angielski 
konsultacje 

WDŻ 
praca własna 
konsultacje 

 

WT 
j. polski 

praca własna 
 

geografia 
lekcja on-line 
praca własna  

historia 
lekcja on-line 
konsultacje 

fizyka 
lekcja on-line 
praca własna 

matematyka 
praca własna 

informatyka 
lekcja on-line 
praca własna 

WDŻ 
praca 

własna 
konsultacje 

ŚR 
j. polski 

konsultacje 

j. polski 
lekcja on-

line 

muzyka 
lekcja on-line 
praca własna 

j. angielski 
lekcja on-line 

j. niemiecki 
lekcja on-line 
konsultacje 

chemia 
praca własna 

W-F 
praca własna 

W-F 
praca 

własna 

CZW 
W-F 

konsultacje 

matematyka 
lekcja on-

line 

j. polski 
lekcja on-line 

fizyka 
praca własna 

j. angielski 
praca własna 

geografia 
praca własna 

  

PI 
j. polski 

praca własna 

biologia 
praca 

własna 

historia 
praca własna 

chemia 
lekcja on-line 
konsultacje 

matematyka 
lekcja on-line 

ZZW 
lekcja on-

line 

plastyka 
lekcja on-line 
praca własna 

 

 

Klasa VIII a 

 
1 2 3 4 5 6 7 

PN 
fizyka 

praca własna 
j. polski 

praca własna 
 

historia 
lekcja on-line 

matematyka 
praca własna 

W-F 
praca własna 

W-F 
praca własna 

WT 
W-F 

konsultacje 
WOS 

lekcja on-line 
 

matematyka 
lekcja on-line 

geografia 
lekcja on-line 
praca własna 

j. niemiecki 
praca własna 

 

ŚR 
fizyka 

lekcja on-line 
praca własna 

j. angielski 
lekcja on-line 
konsultacje 

 

W-F 
praca własna 

ch 
lekcja on-line 

dz 

matematyka 
konsultacje 

j. polski 
lekcja on-line 

informatyka 
lekcja on-line 
praca własna 

CZW 
j. angielski 

lekcja on-line 
konsultacje 

j. niemiecki 
lekcja on-line 
konsultacje 

chemia 
praca własna 

j. polski 
lekcja on-line 

j. polski 
konsultacje 

EDB 
lekcja on-line 
praca własna 

 

PI 
j. angielski 

praca własna 
matematyka 
lekcja on-line 

chemia 
lekcja on-line 
konsultacje  

j. polski 
praca własna 

WOS 
konsultacje 

biologia 
lekcja on-line 
praca własna 

historia 
praca własna 

 

 



 

 

Klasa VIII b 

 
1 2 3 4 5 6 7 

PN 
matematyka 
konsultacje 

fizyka 
lekcja on-line 
praca własna 

j. angielski 
konsultacje  

WOS 
lekcja on-line 

W-F 
praca własna 

W-F 
praca własna 

ch 
konsultacje dz 

WT 

W-F 
Konsultacje ch 
Praca własna 

dz 

j. polski 
lekcja on-line 
praca własna 

matematyka 
lekcja on-line 

historia 
lekcja on-line 

j. niemiecki 
praca własna  

WOS 
konsultacje 

ŚR 
j. polski 

praca własna 
matematyka 
praca własna 

fizyka 
praca własna 

W-F 
praca własna 

ch 
lekcja on-line 

dz 

informatyka 
lekcja on-line 
praca własna 

j. angielski 
lekcja on-line  

CZW 
chemia 

praca własna 

j. polski 
lekcja on-line 
praca własna 

geografia 
lekcja on-line 
praca własna 

historia 
praca własna 

biologia 
lekcja on-line 
praca własna 

j. angielski 
praca własna 

EDB 
lekcja on-line 
praca własna 

PI 
j. niemiecki 

lekcja on-line 
j. polski 

praca własna 
j. polski 

konsultacje 
matematyka 
lekcja on-line 

chemia 
lekcja on-line 
konsultacje 

  

 

Zajęcia – Mariola Zawisza 

 
1 2 3 4 5 6 7 

PN 
Rewalidacja 
Adam VII a 

wideorozmowa 
   

ZK-K I a 
wideorozmowa 

ZDW III 
wideorozmowa 

Rewalidacja 
Małgosia V c 

wideorozmowa 

WT 
Rewalidacja 
Szymon V c 

wideorozmowa 

Rewalidacja 
Kacper VII b 

wideorozmowa 
     

ŚR       
Rewalidacja 
Kacper VII b 

Praca własna 

CZW        

PI       
Rewalidacja 
Małgosia V c 
Praca własna 

 


