
Plan lekcji od 04.05-06.05.2021 r. podczas próbnych egzaminów ósmoklasisty: 

KLASA VIII 

WTOREK 04.05.2021 r. 

1. J.polski – online 

2. Godz. 9:00 Egzamin z matematyki (próbny)   

3. Egzamin z matematyki (próbny) 

4. – 

5. Godz.11:45   J.angielski online 

6. Godz. 12:35  Chemia online 

 

 

Środa 05.05.2021 r. 

1. J.angielski zajęcia online 

2. Fizyka zajęcia online 

3. 10:00 egzamin z j.polskiego  (próbny) 

Po egzaminie  zajęcia odwołane 

 

 

Czwartek 06.05.2021 r. 

1. Egzamin j.angielski  (próbny) 

2. Egzamin j.angielski  (próbny) 

3.  Godz. 10:00 Chemia online 

4. Godz. 10:50  Matematyka online 

5. Godz. 11:45  Geografia online 

6. Matematyka dodatkowa z P. Dyrektor  

 

Dodatkowe informacje : 

14.05.2021 konsultacje dla klasy VIII z matematyki wg. przyjętego harmonogramu 

16.05.2021 r. konsultacje dla klasy VIII z j.polskiego i j.angielskiego wg.przyjętego harmonogramu 

19.05.2021 r.  klasa VIII lekcja 6 matematyka za wos 

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

W dniu 25.05.2021 r. Egzamin z j. polskiego 

W dniu 26.05.2021 r. Egzamin z matematyki 

W dniu 27.05.2021 r, Egzamin j. angielskiego 

Egzaminy będą odbywać się przy zachowaniu reżimu sanitarnego . 

Uczniowie do szkoły przychodzą o 8:30 ubrani w stroje galowe wyposażeni w maseczki. Uczeń 

musi mieć przy sobie legitymację, czarny długopis oraz na egzamin z matematyki linijkę, może 

mieć małą butelkę wody niegazowanej. 

 



Nauka w okresie 04.05-28.05.2021 r. 

Uczniowie klas I-III nauka stacjonarna  

Uczniowie klas IV-VIII od 04.05-14.05.2021 r. nauka online ,  

                                       od 17.05-28.05.2021 r. nauka hybrydowa   

HARMONOGRAM ZAJĘĆ HYBRYDOWYCH DLA KLAS IV _- VIII : 

17.05 - 19.05.2021 r. klasy IV i VI – zajęcia online 

17.05 - 19.05.2021 r. klasy V  , VII i VIII -  zajęcia stacjonarne  

20.05,21.05,24.05.2021 r.  klasy IV i VI zajęcia stacjonarne 

20.05,21.05,24.05.2021 r.  klasy V , VII- VIII zajęcia online 

25,26,27.05.2021 r. egzaminy klasy VIII, pozostałe klasy I-VII dni wolne od zajęć dydaktyczno 

wychowawczych  

28.05.2021 r.   klasy IV i VI zajęcia online 

28.05.2021 r. klasy  V , VII i VIII zajęcia stacjonarne 

 

 


