
klasa 1/1 

 

Przedmiot* 

Planowany materiał 

do realizacji/ treści 

nauczania 

(2-6.11.20 r) 

Sposób komunikowania się z 

uczniami/ kształcenie na 

odległość 

Sposób weryfikacji 

wiedzy uczniów/ 

ustalenia ocen  

biologia Białka – budulec życia MS Teams, dziennik 

internetowy  

 

 

klasa 1/2 

 

Przedmiot* 

Planowany materiał 

do realizacji/ treści 

nauczania 

(2-6.11.20 r) 

Sposób komunikowania się z 

uczniami/ kształcenie na 

odległość 

Sposób weryfikacji 

wiedzy uczniów/ 

ustalenia ocen  

biologia Białka – budulec życia MS Teams, dziennik 

internetowy  

 

 

klasa 1/3 

 

Przedmiot* 

Planowany materiał do 

realizacji/ treści 

nauczania 

(2-6.11.20 r) 

Sposób komunikowania się 

z uczniami/ kształcenie na 

odległość 

Sposób weryfikacji 

wiedzy uczniów/ 

ustalenia ocen  

biologia Węglowodany – 

budowa i znaczenie 

MS Teams, dziennik 

internetowy  

 

 

klasa 1/4 

 

Przedmiot* 

Planowany materiał 

do realizacji/ treści 

nauczania 

(2-6.11.20 r) 

Sposób komunikowania się z 

uczniami/ kształcenie na 

odległość 

Sposób weryfikacji 

wiedzy uczniów/ 

ustalenia ocen  

biologia Białka – budulec życia MS Teams, dziennik 

internetowy  

 

 

klasa 1/7 

 

Przedmiot* 

Planowany materiał 

do realizacji/ treści 

nauczania 

(2-6.11.20 r) 

Sposób komunikowania się z 

uczniami/ kształcenie na 

odległość 

Sposób weryfikacji 

wiedzy uczniów/ 

ustalenia ocen  

biologia Białka – budulec życia MS Teams, dziennik 

internetowy  

 

 

 



klasa 2/1 

 

Przedmiot* 

Planowany materiał 

do realizacji/ treści 

nauczania 

(2-6.11.20 r.) 

Sposób komunikowania się z 

uczniami/ kształcenie na 

odległość 

Sposób weryfikacji 

wiedzy uczniów/ 

ustalenia ocen  

biologia Zasady racjonalnego 

odżywiania się 

MS Teams, dziennik 

internetowy  

 

 

klasa 2/2 

 

Przedmiot* 

Planowany materiał 

do realizacji/ treści 

nauczania 

(2-6.11.20 r) 

Sposób komunikowania się z 

uczniami/ kształcenie na 

odległość 

Sposób weryfikacji 

wiedzy uczniów/ 

ustalenia ocen  

biologia Procesy trawienia i 

wchłaniania 

MS Teams, dziennik 

internetowy  

 

 

klasa 2/3 

 

Przedmiot* 

Planowany materiał 

do realizacji/ treści 

nauczania 

(2-6.11.20 r) 

Sposób komunikowania się 

z uczniami/ kształcenie na 

odległość 

Sposób weryfikacji 

wiedzy uczniów/ 

ustalenia ocen  

biologia Budowa i funkcje 

układu pokarmowego 

MS Teams, dziennik 

internetowy  

 

 

klasa 2/4 

 

Przedmiot* 

Planowany materiał 

do realizacji/ treści 

nauczania 

(2-6.11.20 r) 

Sposób komunikowania się z 

uczniami/ kształcenie na 

odległość 

Sposób weryfikacji 

wiedzy uczniów/ 

ustalenia ocen  

biologia Procesy trawienia i 

wchłaniania 

MS Teams, dziennik 

internetowy  

 

 

klasa 2/7 

 

Przedmiot* 

Planowany materiał 

do realizacji/ treści 

nauczania 

(2-6.11.20 r.) 

Sposób komunikowania się z 

uczniami/ kształcenie na 

odległość 

Sposób weryfikacji 

wiedzy uczniów/ 

ustalenia ocen  

biologia Procesy trawienia i 

wchłaniania 

MS Teams, dziennik 

internetowy  

 

 

 



klasa 2C 

 

Przedmiot* 

Planowany materiał 

do realizacji/ treści 

nauczania 

(2-6.11.20 r.) 

Sposób komunikowania się 

z uczniami/ kształcenie na 

odległość 

Sposób weryfikacji 

wiedzy uczniów/ 

ustalenia ocen  

biologia Od antybiotyków do 

łańcuchowej reakcji 

polimerazy.  

Fotosynteza i 

oddychanie. 

MS Teams, dziennik 

internetowy  

 

 

 


