
1 Religia GP Pan Jezus zmartwychwstał- Alleluja! 
Słuchamy Pana Jezusa. 
Słuchamy Dobrej Nowiny o Jezusie. 

 Edukacja 
informatyczna 

Uzupełnianie komiksu 
Zabawa i nauka przy komputerze 

 muzyczna Doskonalenie poznanych piosenek.Zabawy muzyczne. 
Zapoznanie z piosenką " Wielkanocna piosenka". 

 Język angielski - I’m hungry. – Mówimy na podstawie historyjki, co lubimy jeść, a co nie. 
- Do you like carrots? – Zadajemy pytania o preferencje żywieniowe o 
odpowiadamy: Yes/No. 
- What colour is carrot? – Powtarzamy kolory i produkty spożywcze. 
- Utrwalamy poznane słownictwo poprzez prace w zeszycie ćwiczeń i karty 
pracy. 

 Edukacja 1a ES 1. Edukacja polonistyczna 
 

 Wyszukiwanie wyrazów w tekście wiersza 

 Wprowadzenie dwuznaków sz, Sz, cz, Cz 

 Nauka czytania i pisania sylab, wyrazów i prostych tekstów 

 Opisywanie trasy wyprawy na podstawie mapy 

 Ćwiczenia grafomotoryczne 

 Czytanie globalne wyrazów 

 Czytanie ze zrozumieniem 

 Rozwijanie słownictwa 
 
2. Edukacja matematyczna 
 

 Porównywanie liczb 

 Doskonalenie dodawania i odejmowania liczb 

 Układanie zadań tekstowych do ilustracji 

 Odczytywanie godzin na zegarze, obliczenia zegarowe 
 
3. Edukacja przyrodnicza 
 

 Wdrażanie do ochrony przyrody poprzez wskazanie właściwych 
zachowań 

 Kształcenie umiejętności rozpoznawania ptaków 

 Poznanie sposobu rozmnażania się ptaków na podstawie ilustracji 

 Poznanie elementów, z których zbudowane są gniazda ptaków 
 
4. Edukacja plastyczna 
 

 Plakat “ Ratujemy Ziemię”- technika kolażu 

 Dobieranie materiałów do realizacji własnych pomysłów 
 

 Edukacja 1b VM EDUKACJA POLONISTYCZNO-SPOŁECZNA 
- wprowadzenie dwuznaków: sz, Sz, cz, Cz 
- wprowadzenie drukowanych i pisanych liter ż,Ż 
- wprowadzenie dwuznaków –rz, Rz 
- nauka czytania i pisania sylab, wyrazów, zdań i prostych tekstów 
- opisywanie trasy wyprawy na podstawie mapy, planu 
- układanie zdań do ilustracji 



- czytanie globalne wyrazów 
- czytanie z podziałem na role 
- czytanie ze zrozumieniem 
- ćwiczenia grafomotoryczne 
- ćwiczenia słownikowe 
- rozwijanie słownictwa 
- rozwijanie umiejętności działania zgodnie z instrukcją 
- rozwijanie umiejętności ortograficznych – pisanie wyrazów z – ż - i – rz 
- poznanie miejsc gromadzenia dzieł sztuki 
 
EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA: 
- porównywanie liczb 
- doskonalenie dodawania i odejmowania liczb 
- kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania z przekroczeniem 
progu dziesiatkowego 
- układanie zadań tekstowych do ilustracji 
- kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych 
- odczytywanie godzin na zegarze 
- obliczenia zegarowe 
- wdrażanie do ochrony przyrody poprzez wskazanie właściwych zachowań 
- kształcenie umiejętności rozpoznawania ptaków 
- poznanie sposobu rozmnażania ptaków, na podstawie ilustracji 
- poznanie elementów budowy gniazd ptasich 
- nazywanie prac wykonywanych wiosna w sadzie 
- rozpoznawanie i nazywanie zwierząt przedstawionych na ilustracji 
- wskazywanie zwierząt pożytecznych 
- poznanie etapów powstania miodu 
- zapoznanie się z pracą pszczelarza 
 
EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA: 
- Ratujmy Ziemię – plakat – technika kolażu 
- Kwitnący sad - - wykorzystanie materiałów przyrodniczych 
- Pszczoły wśród kwiatów – praca z wykorzystaniem pasteli 
W przypadku prac plastyczno-technicznych istnieje możliwość zmiany 
planu, z uwagi na indywidualne możliwości oraz zaplecze materiałowe 
uczniów. 
 

   

2 Religia GP Pan Jezus zmartwychwstał- Alleluja! 
Jezus daje nam Siebie w Eucharystii. 
Droga powrotu do Ojca. 
Z Panem Jezusem zwyciężymy grzech. 

 Edukacja 
informatyczna 

Programy interaktywne – paint online.  
Poznajemy program komputerowy Paint. 

 Edukacja 2a TZ ZAKRES  TREŚCI NAUCZANIA W KLASIE  II „A” DO ZREALIZOWANIA DO 
26.04.2020 R. 
BLOK TEMATYCZNY : ŚWIAT NA NAS CZEKA Z OTWARTYMI RAMIONAMI 
Edukacja polonistyczno – społeczna 
- uważne czytanie fragmentów  tekstu książki Ulfa Starka „Jak tata pokazał 
mi wszechświat; 
- opisywanie swojego taty; 



- wypowiadanie się pisemnie na temat ciekawych dni wspólnie spędzonych 
z rodziną; 
- uważne słuchanie baśni „Kopciuszek” 
- wyróżnianie  w baśni bohaterów, opisywanie ich charakterów; 
- wyróżnianie w dialogach z komiksu wypowiedzeń oznajmujących, 
rozkazujących i pytających; 
- prezentowanie  ulubionej książki,  samodzielnie przeczytanej; 
Edukacja matematyczno – przyrodnicza 
- doskonalenie mnożenia i dzielenia w poznanym zakresie liczbowym; 
- sprawdzenie wyniku dzielenia za pomocą mnożenia; 
-utrwalenie pojęcia liczb parzystych i nieparzystych; 
- rozwiązywanie zadań tekstowych; 
- poznaje charakterystyczne elementy krajobrazu nizinnego 
Edukacja plastyczno – techniczna 
- wykonanie robota zgodnie z własnym pomysłem; 
- przedstawienie krajobrazu własnej okolicy w formie plastycznej; 
Edukacja – wychowanie fizyczne 
- wykonywanie ćwiczeń równoważnych; 
-doskonalenie skoczności i gibkości, wzmacnianie siły mięśni nóg i rąk 

 Edukacja 
muzyczna 

1.Powtórzenie poznanych piosenek: Moja fantazja', Wiosna w ogródku. 
2. Zabawy rytmiczne z piosenką wielkanocną. 

 Język angielski - Rules in school. – Określamy zasady w szkole. 
- Can you play football in the classroom? – Zadajemy pytania o zasady w 
szkole, tworzymy mini dialogi wykorzystując can i can’t. 
- What can you do at school? – Na podstawie historyjki odpowiadamy na 
pytania. 
- Powtarzamy poznane słownictwo poprzez pracę w zeszycie ćwiczeń i karty 
pracy. 

 Edukacja 2b UK Projekt : Odwaga na co dzień…… 
Edukacja polonistyczno-społeczna 

 Czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, wyciąganie wniosków z 

przeczytanego tekstu, porządkowanie zdarzeń 

 Pisanie wyrazów z h, uzupełnianie dyktanda ortograficznego 

 Opisywanie postaci 

 Wyszukiwanie przymiotników 

Edukacja matematyczno-przyrodnicza 

 Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego 

 Rozwiązywanie zadań tekstowych dowolnym sposobem 

 Wskazywanie charakterystycznych elementów krajobrazu górskiego 

 Wskazywanie roślin i zwierząt występujących w górach 

 Nazwy liczb w mnożeniu i dzieleniu 

 
Edukacja plastyczno-techniczna 

 Tworzenie komiksu 

Projekt:  Świat nas ciągle zaskakuje….. 
Edukacja polonistyczno-społeczna 

 Czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, określanie charakteru 

przeczytanego tekstu 



 Dobieranie nazwy do określonej kategorii 

 Tworzenie rodziny wyrazów 

 Określanie wyższego stopnia przymiotnika 

 Tworzenie opisu przedmiotu 

 Ćwiczenia ortograficzne- ,,rz” po spółgłoskach 

Edukacja matematyczno-przyrodnicza 

 Stosowanie prawa przemienności dodawania i mnożenia 

 Odczytywanie danych z tabeli 

 Rysowanie figur w pomniejszeniu i powiększeniu 

 Utrwalenie wiadomości dotyczących poznanych krajobrazów 

 Wdrożenie posługiwania się mapą 

Edukacja plastyczno-techniczna 

 Środki transportu wodnego i ich wykorzystanie – wykonanie pracy 

techniką kolażu 

   

3 Religia   

 Edukacja 
informatyczna 

Poznajemy program komputerowy Scratch - zmieniamy duszka i Tworzymy 
pierwszy program  
Tworzymy pierwszy program 

 Edukacja 
muzyczna 

1.W świątecznym nastroju. Zwyczaje Świąt Wielkanocnych. 
2. Doskonalenie gry na flecie.Powtórzenie poznanych piosenek. 

 Język angielski  - Do you like sour lemon? – Zadajemy pytania . 
- Lunch at my school. – Słuchamy i czytamy ze zrozumieniem. 
- What do you have for lunch at school? – Odpowiadamy na pytania 
dotyczące tekstu. 
- I have sandwich at school. – Opowiadamy, co jemy w szkole na lunch. 
- Powtarzamy i utrwalamy poznane słownictwo. 

 Edukacja 3b BD 15.04. 2020r. – 17.04.2020r. 
Blok tematyczny: Pradawna Polska, czyli początki naszego państwa. Jak 
powstaje deszcz? Skutki suszy i powodzi. Odmierzanie płynów. Zegar. 
Zadania tekstowe.  
Edukacja polonistyczno – społeczna: 
- doskonalenie czytania ze zrozumieniem tekstów informacyjnych  
- wyszukiwanie informacji zawartych w tekście 
- poznanie historii powstania państwa polskiego 
- pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na dany temat 
- analiza treści wiersza 
- redagowanie pytań i odpowiedzi 
- redagowanie zaproszenia 
Edukacja matematyczna: 
- stosowanie w praktyce kolejności wykonywania działań – rozwiązywanie 
zadań tekstowych 
- odczytywanie i zapisywanie godzin na zegarze 
- odmierzanie płynów różnymi miarkami 
 
Edukacja przyrodnicza: 
- poznanie wiadomości na temat tego, jak powstaje deszcz 



Przypomnienie rodzajów chmur i ich znaczenia dla pogody 
- wyjaśnienie przyczyn i skutków występowania suszy i powodzi 
 
Edukacja plastyczno – techniczna: 
- projektowanie stroju na deszczową pogodę 
20.04. 2020r. – 24.04.2020r. 
Blok tematyczny: Przedsiębiorczość – co to takiego?  Poznanie ziół i roślin, 
które wpływają na nasze zdrowie. Właściwości lecznicze herbat ziołowych. 
Zadania tekstowe. Liczby trzycyfrowe.  
Edukacja polonistyczno – społeczna 
- czytanie tekstu „Rekinki biznesu” 
- pisanie dialogu do scenki 
- zapoznanie z zawiadomieniem jako formą wypowiedzi pisemnej 
- magiczne przedmioty – czytanie opowiadania „Czerwone krzesło” 
- części mowy – rozpoznawanie rzeczowników, czasowników i 
przymiotników. 
- pisanie brakujących fragmentów opowiadania według własnego pomysłu 
- utrwalenie pisowni z: ą, ę, om, em 
 
Edukacja matematyczna: 
- dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym liczb trzycyfrowych bez 
przekroczenia progu dziesiątkowego; mnożenie i dzielenie pełnych setek 
typu: 2 ∙ 100=, 200 : 2 = 
- mnożenie i dzielenie liczb typu: 10 ∙ 10=, 100 : 10 = z wykorzystaniem 
banknotów 
- rozwiązywanie zadań tekstowych 
 
Edukacja przyrodnicza: 
- wyszukiwanie informacji na temat rodzajów herbaty 
- poznanie właściwości ziół i herbat ziołowych 
 
Edukacja plastyczno – techniczna: 
- portret mojej mamy- technika dowolna 
 

 Edukacja 3a AS BLOK TEMATYCZNY: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – A CO TO TAKIEGO? POZNANIE 
ZIÓŁ I ROŚLIN, KTÓRE WPŁY WA JĄ NA NASZE ZDROWIE. WŁAŚCIWOŚCI 
LECZNICZE HERBAT ZIOŁOWYCH. ZADANIE TEKSTOWE. LICZBY TRZYC 
YFROWE 
EDUKACJA POLONISTYCZNO-SPOŁECZNA 
• wypowiedzi na temat: Co to znaczy być przedsiębiorczym człowiekiem? 
• rozważania na temat uczciwości i wykorzystywania naiwności innych osób 
 • dobieranie przymiotników do rzeczowników  
 • utrwalenie pisowni wyrazów z: ą, ę, om, em 
 • czytanie tekstu Rekinki biznesu 
• zapoznanie z zawiadomieniem jako formą wypowiedzi pisemnej 
• pisanie opowiadania 
EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 
• wprowadzenie dodawania i odejmowania sposobem pisemnym liczb 
trzycyfrowych bez przekraczania progu dziesiątkowego; mnożenie i 
dzielenie pełnych setek typu: 2 ∙ 100 =, 200 : 2 =  
• budowanie strategii mnożenia i dzielenia liczb typu: 10 ∙ 10 =, 100 : 10 = z 
wykorzystaniem banknotów  



 • poznanie właściwości ziół i herbat ziołowych  
EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA 
• portret mojej mamy – farby plakatowe 
 • wyjaśnianie terminu portret 
 • wykonanie maseczki ochronnej domowym sposobem 
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej 
 • jak zażywać lekarstwa? – ostrożnie i pod kontrolą dorosłych 
BLOK TEMATYCZNY: JAK TWORZYMY FILMY? ZAKŁADAMY DZIENNIK 
PRZYRODNIKA. CIEKAWOSTKI, KTÓRE MOŻEMY NOTOWAĆ W DZIENNIKU. 
LICZBY W ZAKRESIE 1000. ZADANIA TEKSTOWE 
EDUKACJA POLONISTYCZNO-SPOŁECZNA 
• czytanie tekstu Amelka i ekipa filmowa 
 • poszerzenie słownika czynnego dzieci – zwroty i wyrażenia związane z 
tematyką filmową 
 • ćwiczenia w pisaniu zdań pytających i oznajmujących na podany temat  
• redagowanie i zapisanie wywiadu z aktorami i reżyserem 
 • ćwiczenia w pisaniu wyrazów z zakończeniami: -ji, -ii lub -i  
• poznanie etapów powstawania filmu  
• poznanie gatunków filmowych  
• wypowiadanie się na temat roli osób biorących udział w produkcji 
filmowej – podawanie nazw ich zawodów 
 • przybliżenie pojęcia Oskara jako nagrody przyznawanej przez Akademię 
Filmową 
 EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 
 • wykonywanie obliczeń kalendarzowych, pomiarowych 
 • utrwalenie kolejności miesięcy 
 • obliczanie różnicy temperatur 
 • zapisywanie liczb słownie  
• rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe i ilorazowe 
• wykonywanie obliczeń pieniężnych 
 • gry i zabawy matematyczne 
 • poznanie roślin niebezpiecznych dla człowieka i przybliżenie wiadomości 
na ich temat  
• poznanie i uzupełnianie ciekawostek z Dziennika przyrodnika 
 • wdrażanie do poszukiwania informacji w różnych źródłach, typu album 
przyrodniczy, encyklopedia, internet itp. 
EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA 
• projektowanie okładki do Dziennika przyrodnika 
• przygotowanie rekwizytów do scenek filmowych  
WYCHOWANIE FIZYCZNE  
• zabawy ruchowe przy muzyce 
 • jak stosować środki chemiczne – ostrożnie i zgodnie z przeznaczeniem. 

   

4 Religia   

 Informatyka Sterujemy duszkiem na ekranie – zadania  
Tworzymy tekst komputerowy – tworzymy akapity i je wyrównujemy 

 Muzyka   1. Zwyczaje wielkanocne. 
  2. Muzyczne powitanie wiosny. 

 Język angielski She plays volleyball.  Opisujemy czynności wykonywane przez innych. 
She doesn’t like horrors. Ćwiczymy czas teraźniejszy 



Does she take photos?Opisujemy czynności wykonywane przez innych 
Train your brain 7 
Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności 
What time is it? Określanie czasu. 
On a mid-term trip 
Podawanie czasu i pytanie o godzinę 
Around the world 
Culture: dangerous journeys to school 
Lekcja kulturowa na temat niebezpiecznej drogi do szkoły 

 Wychowawcza środa 15, 22 kwietnia- "W trosce o wspólne dobro. Ta nasza  ZIEMIA "- 
plakat z hasłem. wykonanie pracy dowolną techniką na konkurs klasowy. 

 Język polski czwartek - 16 kwietnia 
Legenda o panu Twardowskim w ujęciu poety A. Mickiewicz "Pan 
Twardowski". 
piątek - 17 kwietnia 
Legendarny władca Piastów. 
poniedziałek - 20 kwietnia  
Legenda o mikołajku nadmorskim. 
wtorek - 21 kwietnia  
Opowiadamy legendę o toruńskich piernikach. 
czwartek - 23 kwietnia 
Fantastyczny spacer po Krakowie. 
piątek - 24 kwietnia  
Opowiedzieć historię czy przekazać informację? 

 Matematyka 
AN 

Dodawanie ułamków dziesiętnych. - 2h 
Odejmowanie ułamków dziesiętnych. - 2h 
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości - ułamki dziesiętne. - 1h 
Co to jest pole figury? - 1h 

 Technika 17.04 Temat : Bezpieczeństwo rowerzysty. 
24.04 Temat: Przygotowanie roweru do jazdy. 

 Plastyka Zachęcanie Polaków do zwracania uwagi podczas zakupów na produkty 
polskiego pochodzenia z uwzględnieniem kodu paskowego. 

 Przyroda 17.04. Temat: Ja to wiem! - utrwalenie wiadomości. 
21.04. Temat: Co to jest krajobraz? 
24.04. Temat: Ukształtowanie terenu. 

 WDŻ GP Świat wirtualny- prawdziwy czy fałszywy 

 WF Piramida żywieniowa(technika dowolna ) 
Rytm Muzyka Taniec- taniec na wesoło, aerobic, układy ćwiczeń przy 
muzyce. 

 Historia 1.Insurekcja kościuszkowska. 
2. Jak powstał Mazurek Dąbrowskiego? 
3.Powstanie styczniowe. 
4.Polska laureatka Nagrody Nobla-Maria Skłodowska-Curie. 
5.Odzyskanie niepodległości. 
6. Szare szeregi i żołnierze niezłomni. 
7.Czasy solidarności. 

   

5 Informatyka Wstawiamy obrazy do tekstu  
Sztuczki ułatwiające wstawianie obrazów 

 Język angielski UNIT 7 Did you have a good time? 

 Muzyka 1. Piosenka " Hej na krakowskim rynku"i " Krakowiaczek jeden". 



 2. Folklor naszych sąsiadów. 

 Język polski 5b środa - 15 kwietnia 
Co w swoim pamiętniku napisałby Robert? 
piątek - 17 kwietnia 
Początek niezwykłej podróży Fileasa Foggga. 
poniedziałek - 20 kwietnia  
Pokonać własne słabości - Marek Kamiński "Razem na biegunie". 
wtorek - 21 kwietnia  
"Żyć podróżami" - Zofia Beszczyńska "podróże". 
środa - 22 kwietnia  
Wędrówka na szczyt w wierszu "Słońce - gorąca gwiazda". 
piątek - 24 kwietnia  
Dotarliśmy do...redagujemy fragment dziennika wyprawy. 

 Matematyka 5a 
SS 

Prostopadłościany i sześciany – 15. 04. 2020 
Prostopadłościany i sześciany – ćwiczenia i zadania – 16. 04. 2020  
Przykłady graniastosłupów prostych – 17. 04. 2020 
Przykłady graniastosłupów prostych – ćwiczenia i zadania – 20. 04. 2020 
Siatki graniastosłupów prostych –22. 04. 2020 
Pole powierzchni graniastosłupa prostego – 23. 04. 2020 
Pole powierzchni graniastosłupa prostego – ćwiczenia i zadania – 24. 04. 
2020 

 Matematyka 5b 
AN 

Zapisywanie ułamków dziesiętnych. - 2h 
Porównywanie ułamków dziesiętnych. 1h 
Różne sposoby zapisywania długości i masy. -2h 
Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych. - 2h 

 Technika 5a MB 21.04 Temat: Powtórzenie wiadomości o materiałach 

 Technika 5b MB 17.04 Temat: Powtórzenie wiadomości o materiałach. 
21.04 Temat: Planowanie i projektowanie sowy z papieru. 
24.04. Temat: Wykonanie sowy z papieru. 

 Geografia Strefy klimatyczne i krajobrazowe. 

 BIOLOGIA Utrwalenie wiadomości z działu „Tkanki i organy roślinne” – 17. 04. 
Sprawdzian pisemny z działu „Tkanki i organy roślinne” – 24. 04. 

 Język polski 5a 
MK 

Odmiana zaimków. 
Przyimek. 
Wyrażenie przyimkowe. 
Wątek, akcja, fabuła. 
Komizm w utworze. 
Rodzaje wypowiedzeń. 
Rytm i rym w utworze. 
Poszukiwacze piękna – „Czucie niewinne”. 
Pisownia wyrazów z rz, ch, ż, h. 

 Historia 1.Zjednoczona Polska. 
2.Polska Kazimierza Wielkiego(2 godz.) 
3.Unia polsko-litewska. 
4.Wielka wojna z zakonem krzyżackim(2 godz.) 
5. Synowie Jagiełły- wojna trzynastoletnia. 
6.Od rycerstwa do szlachty-przywileje szlacheckie. 
7.Polska i Litwa w XV wieku. 

 Plastyka Zachęcanie Polaków do zwracania uwagi podczas zakupów na produkty 
polskiego pochodzenia z uwzględnieniem kodu paskowego. 

 WF Zasady i metody hartowania organizmu 



- Jesteś kreatywny w poszukiwaniu rozwiązań problemu. 
Zabawy z przyborami. 

   

6 WDZ 6a GP Media- wybieram świadomie, korzystam bezpiecznie. 
Jak mogę pomóc?  

 Informatyka Piszemy polecenia i stosujemy powtarzanie poleceń w programie 
Logomocja 
Definiujemy procedury w programie Logomocja 

 Język angielski UNIT 7 Computers 

 Muzyka 1. Instrumenty dęte. Podział i brzmienie. 
  2. Współczesne style muzyczne. 

 Matematyka 
AN 

Porównywanie liczb - ćwiczenia. - 1h 
Dodawanie i odejmowanie liczb. - 3h 
Mnożenie i dzielenie liczb. - 2h 
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości - liczby dodatnie i ujemne. -1h 

 Technika MB 20.04. Temat: Planowanie i projektowanie maski ochronnej na twarz. 

 Język polski 6b 
IO 

Przez 8 najbliższych lekcji będziemy się poruszać w obszarze uczuć, emocji 
oraz utrwalać zdobyte umiejętności. 

‣ Opis przeżyć – ćwiczenia językowe. 

‣ Opis przeżyć – ćwiczenia redakcyjne. /2 g./ 

‣ Pisownia NIE z różnymi częściami mowy – powtózenie 

‣ Rycerski tatuś – analizujemy tekst M. Musierowicz. 

‣ Utrwalenie zdobytych umiejętności. 

‣ Czym było średniowiecze? 

‣ Średniowieczni rycerze. 

 Geografia 1. Rolnictwo Danii i Węgier. 
2. Przemysł i usługi we Francji. 

 Język polski 6a 
MK 

Spójniki. 
Funkcja spójników w zdaniu. 
Wykrzyknik i partykuła. 
Czym jest tradycja? 
Opis przeżyć. 
Pisownia nie z częściami mowy. 
Przepisy kulinarne – instrukcja. 
Redagowanie życzeń. 

 Plastyka 6a Zachęcanie Polaków do zwracania uwagi podczas zakupów na produkty 
polskiego pochodzenia z uwzględnieniem kodu paskowego. 

 Plastyka 6b Zastosowanie perspektywy barwnej w pracach plastycznych 
Zachęcanie Polaków do zwracania uwagi podczas zakupów na produkty 
polskiego pochodzenia z uwzględnieniem kodu paskowego. 

 Religia 6a GP 1. Zmartwychwstanie Chrystusa to zwycięstwo nad śmiercią, złem i 
grzechem. 
2. Bóg, honor, ojczyzna. 
3. Najnowsza historia Kościoła w Polsce. 

 WF Zasady i metody hartowania organizmu 
- Jesteś kreatywny w poszukiwaniu rozwiązań problemu. 

 Historia 1.Konstytucja 3 Maja. 



2.II rozbiór Polski. 
3.Upadek Rzeczypospolitej(2 godz.) 
4.Podboje Napoleona(2 godz.) 
5.Legiony Polskie we Włoszech. 
6. Księstwo Warszawskie. 

 Biologia Ptaki – kręgowce zdolne do lotu – 16. 04. 
Przegląd i znaczenie ptaków – 23. 04. 

   

7 Informatyka Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego – funkcje 
SUMA, ŚREDNIA, JEŻELI  
Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego – 
modyfikowanie tabeli i formatowanie komórek 

 Język angielski MAKING MUSIC 

 Muzyka  Z dziejów muzyki - muzyka XX wieku. 
Folk i country. 

 Język niemiecki L6 Dzieci, posprzątajcie pokój! 
L7 Jedzenie w krajach niemieckiego obszaru językowego 
L8 W wiedeńskim sklepie 

 Fizyka Przewodnictwo cieplne – 15. 04. 2020 
Zjawisko konwekcji i promieniowania cieplnego – 20. 04. 2020 
Zjawisko topnienia i krzepnięcia – 22. 04. 2020 
 

 Matematyka 
AN 

Procenty w zadaniach tekstowych. -2h 
Przekształcanie wzorów. - 2h 
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości - równania. 1h 
Potęga o wykładniku naturalnym. -2h 

 Język Polski IO Przez 8 najbliższych lekcji będziemy się poruszać w obszarze: człowiek a 
prawo. 

‣ Człowiek i prawo – ćwiczenia językowe. 
‣ Człowiek i prawo w literaturze. 
‣ Jakie kwestie regulował Kodeks Hammurabiego? 
‣ Jak umiejętnie korzystać z tekstów innych autorów – opis 

bibliograficzny. 
‣ Jak umiejętnie korzystać z tekstów innych autorów – cytowanie. 
‣ Dekalog – tekst biblijny i jego średniowieczna ilustracja. 
‣ Cyceron w obronie sprawiedliwości. 
‣ Cechy powieści historycznej. 

 Geografia Turystyka w Polsce. 
Handel zagraniczny. 
Podsumowanie działu „Usługi w Polsce”. 
Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi. 

 Plastyka Zachęcanie Polaków do zwracania uwagi podczas zakupów na produkty 
polskiego pochodzenia z uwzględnieniem kodu paskowego 

 Chemia Woda jako rozpuszczalnik – 15. 04. 
Rodzaje roztworów – 20.04. 
Rozpuszczalność substancji w wodzie – 23. 04. 

 Historia Problemy gospodarcze i narodowościowe II Rzeczypospolitej(2 godz) 
Czasy II Rzeczypospolitej w mojej okolicy(2 godz.) 
Japońska ekspansja. 
Włochy i Hiszpania.(2 godz). 



Marsz ku wojnie(2 godz).  

 Biologia Żeński układ rozrodczy – 16. 04. 
Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego – 21. 04. 
Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin – 23. 04. 

 WF Opisz sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim. 
- Jesteś kreatywny w poszukiwaniu rozwiązań problemu. 

   

8 Religia 8b GP Zmartwychwstanie Chrystusa- o Triduum Paschalnym.  
Powtórzenie wiadomości o Dekalogu. 
Analiza Przykazań kościelnych.  

 Wychowawcza 
8a SS 

Krytyka i jej znaczenie – 15. 03. 2020 
Jak sobie radzić ze swoimi emocjami w obliczu kwarantanny związanej z 
koronawirusem – 22. 04. 2020 

 Informatyka Wstawianie tabel i wykresów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów 
tekstowych  
Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego  

 Język angielski CLEAR COMMUNICATION 

 Język niemiecki 
8a 

L4 W sklepie odzieżowym. 
L.+ Który płaszcz ci się podoba? 
L5 Mój wygląd jest moim problemem.  
L6 Trendy modowe podczas Świąt Wielkanocnych. 
L+ Wielkanoc w Niemczech. 
L7 Shopping w Berlinie 

 Język niemiecki 
8b 

L4 W sklepie odzieżowym 
L5 Mój wygląd jest moim problemem 
L6 Trendy modowe podczas Świąt Wielkanocnych 
L7 Shopping w Berlinie 

 Język polski 8b Najpopularniejsze środki stylistyczne. Powtórzenie wiadomości. 
czwartek - 16 kwietnia  
"Balladyna" J. Słowackiego jako przykład utworu dramatycznego. 
poniedziałek- 20 kwietnia 
Analiza obrazów poetyckich w utworze W. Młynarskiego "Róbmy swoje". 
wtorek - 21 kwietnia  
Dzieje nieszczęśliwej miłości Jacka Soplicy i Ewy Horeszko. 
środa - 22 kwietnia  
Analiza konfliktu Jacka Soplicy ze Stolnikiem. 
czwartek - 23 kwietnia  
Troska o naturę - święty Franciszek patronem ekologów. 

 Zajęcia z 
wychowawcą 
8b GP 

Preorientacja zawodowa- poznajemy szczegóły wybranych zawodów.  

 Fizyka Powstawanie obrazów w zwierciadle płaskim – 17. 04. 2020 
Zwierciadło wklęsłe i wielkości, które go charakteryzują – 21. 04. 2020 
Powstawanie obrazów w zwierciadle wklęsłym – 24. 04. 2020 

 Matematyka SS Symetria względem prostej – 15. 04. 2020 
Symetria względem prostej – ćwiczenia i zadania – 16. 04. 2020 
 Przygotowanie do egz. ósm.  – praca z arkuszami egzaminacyjnymi GWO – 
powtórkomat – 17. 04. 2020 
Oś symetrii figury   – 21. 04. 2020 
Przygotowanie do egz. ósm.  – praca z arkuszami egzaminacyjnymi GWO – 
powtórkomat – 22. 04. 2020 



Oś symetrii figury – ćwiczenia i zadania – 23. 04. 2020 
Symetralna odcinka – 24. 04. 2020 

 EDB MO  

 Geografia 1. Ludność Ameryki. 
2. Urbanizacja w Ameryce. 

 Język polski 8a 
MK 

„Tędy i owędy” – gatunek literacki. 
Czytanie tekstu ze zrozumieniem – M. Wańkowicz. 
Problematyka trenów. 
O co chodzi w satyrze? 
Problemy moralne w Dzidach cz. II. 
Spory ludzkie w „Zemście’. 
O czym są „Syzyfowe prace’? 
Dzieje latarnika. 

 Biologia Czym jest ekosystem? – 15. 04. 
Zależności pokarmowe – 22. 04. 

 Chemia Porównanie właściwości kwasów karboksylowych – 20. 04. 
 Kwasy karboksylowe – rozwiązywanie zadań tekstowych – 21. 04 

 WF Opisz sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim. 
- Jesteś kreatywny w poszukiwaniu rozwiązań problemu. 

 WOS 1.Media i opinia publiczna. 
2.Organizacje międzynarodowe. 
3.Unia Europejska. 
4.Problemy współczesnego świata(2godz) 
5.Konflikty zbrojne na świecie. 

 Historia 1. Stan wojenny. 
2.Upadek PRL. 
3 Rozpad ZSRR. 
4.Jesień Narodów(2.godz.) 
5.Chiny mocarstwem. 
6. Bliski Wschód na przełomie XX/XXI wieku 
7. Integracja europejska. 
8. Dzisiejszy świat(2.godz) 
9.Polska w Nato i Unii Europejskiej. 

 

ZŚK IO 

Przez 5 najbliższych lekcji będziemy doskonalić umiejętności redakcyjne, obracając się w tematyce 
praw ludzkich, boskich i naturalnych. 

 Człowiek i prawo – ćwiczenia językowe. 

 Jakie kwestie regulował Kodeks Hammurabiego? 

 Jak umiejętnie korzystać z tekstów innych autorów? 

 Dekalog – tekst biblijny i jego średniowieczna ilustracja. 

 

Robotyka 
Baltie – praca z programem – tryb budowanie. 

 


