
 Treści: 27.04.2020 – 24.05.2020 

 

1 Religia GP 1. Dobra Nowina o Jezusie- poznajemy 4 ewangelistów. 
2. Pan Jezus zaprasza nas na Ucztę- o Mszy św. 
3. Matko Boża, prowadź nas. 
4. Maj jest miesiącem Maryjnym. 
5. Miłujmy się wzajemnie. 
6. Mamy kochać Jezusa. 
7. Papież Polak- o Janie Pawle II. 
8. Wniebowstąpienie Pańskie.  

 Edukacja 
informatyczna 

1. Zabawy z literkami w programie Baltie.  
2. Praca w programie Baltie. 
3. Zabawa i nauka przy komputerze. 
4. Code.org - interaktywnie. 

 Edukacja 
muzyczna 

        1.   Gitara - instrument strunowy. 
        2.   Piosenka “Ekologiczne reggae”. 
        3.   Doskonalenie piosenki ekologiczne. Zabawa muzyczna. 
        4.   Puzon – instrument dęty blaszany. 

 Język angielski 1. Poznajemy nazwy dzikich zwierząt, ich postawy i zachowania. 
2. Określamy w jaki sposób potrafią poruszać się zwierzęta. 
3. Potrafimy powiedzieć, co nas boli. 
4. Pytamy o pomoc i udzielamy odpowiedzi. 
5. Śpiewamy piosenkę: “Can you help me, please?” 
6. Piszemy po śladzie i czytamy nazwy zwierząt. 
7. Słuchamy historyjki o tygrysku i wiemy, co mu się przydarzyło. 
8. Odgrywamy rolę Pinga i Ponga z historyjki. 

 Edukacja  
wczesnoszkolna 
- 1a (ES) 

 Treści polonistyczno- społeczne: 

• Wprowadzenie drukowanych i pisanych liter ż, ż. 

• Wprowadzenie dwuznaków Rz, rz. 

• Rozwijanie umiejętności konstruowania poprawnych zdań. 

• Kształtowanie umiejętności dzielenia się zdobytymi informacjami. 

• Pisanie wyrazów i zdań z poznanymi literami. 

• Wypowiadanie się nt. sztuki, muzyki 

• Czytanie ze zrozumieniem krótkich i dłuższych tekstów. 

• Rozwijanie umiejętności działania zgodnie z instrukcją. 

• Rozwijanie umiejętności ortograficznych. 

• Wprowadzenie drukowanych i pisanych liter H, h oraz dwuznaków  
Ch, ch. 

• Ćwiczenia kaligraficzne. 

• Wprowadzenie dwuznaków Dz, dz oraz Dż, dż. 

• Streszczenie tekstu przedstawienia baśniowego. 

• Doskonalenie umiejętności odczytywania potrzebnych informacji z 
plakatu. 

• Czytanie dialogu z podziałem na role. 

• Wprowadzenie dwuznaków Dź, dź. 

• Czytanie i słuchanie baśni “Brzydkie kaczątko”. 

• Układanie opowiadań, historyjek i bajek na podstawie ilustracji. 

• Pisanie prostych zdań z pamięci. 



 Treści matematyczno- przyrodnicze: 

• Kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych. 

• Rozwijanie logicznego myślenia i radzenia sobie w sytuacji 
problemowej. 

• Kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania z 
przekraczaniem progu dziesiątkowego. 

• Rozszerzenie zakresu liczbowego do 30. 

• Kształcenie umiejętności przeliczania pieniędzy. 

• Poznanie wartości nabywczej pieniądza. 

• Posługiwanie się linijką- mierzenie.  

• Dodawanie i odejmowanie w zakresie 30. 

• Nazywanie prac wykonywanych wiosną w sadzie. 

• Poznanie etapów powstawania miodu- zapoznanie z pracą 
pszczelarza. 

• Rozpoznawanie i nazywanie roślin i zwierząt występujących na łące i 
polu. 

• Zwierzęta żyjące pod ziemią. 

• Wskazanie na mapie Polski Bałtyku i Tatr. 

• Wprowadzenie pojęcia pożyczki i raty w sytuacji życiowej. 

• Wskazywanie wyżyn i nizin. 

• Odczytywanie miast z mapy. 

• Poznanie podstawowych cech krajobrazów. 

• Wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej. 

• Rozpoznawanie krajobrazów na podstawie opisów. 
Edukacja plastyczno- techniczna: 

• “Pszczoły wśród kwiatów” - praca plastyczna z wykorzystaniem 
pasteli. 

• Plastyczne fantazje zainspirowane muzyką. 

• Wykorzystanie instrumentów muzycznych z wykorzystaniem 
opakowań i materiałów przyrodniczych. 

• Wykonanie kwiatka zgodnie z instrukcją. 

• Wykonanie łabędzia. 

 Edukacja  
wczesnoszkolna 
- 1b (VM) 

Edukacja polonistyczno-społeczna: 
1. Wprowadzenie drukowanych i pisanych liter – H,h oraz dwuznaku –

Ch, ch. 
2. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 
3. Ćwiczenia kaligraficzne. 
4. Rozwijanie umiejętności działania zgodnie z podaną instrukcją. 
5. Wprowadzenie dwuznaków - Dz,dz oraz Dż, dż. 

6. Streszczanie tekstu przedstawienia baśniowego. 
7. Doskonalenie umiejętności odczytywania potrzebnych informacji z 

plakatu. 

8. Wprowadzenie dwuznaków: Dź, dź. 

9. Zapoznanie z baśnią - Brzydkie kaczątko. 

10. Układanie krótkiej historyjki na podstawie ilustracji. 

11. Pisanie prostych zdań z pamięci. 

12. Wskazywanie różnic w zapisie wyrazów z - dź, dzi. 

13. Prawa i obowiązki dzieci. 

14. Symbole narodowe. 

15. Przyporządkowanie zdań i informacji do ilustracji. 

16. Rozpoznawanie samogłosek. 



17. Rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych i innych osób. 

18. Układanie pytań do przeczytanego tekstu. 

 

Edukacja matematyczno-przyrodnicza: 
1. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 30. 

2. Doskonalenie techniki dodawania i odejmowania liczb. 

3. Kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych. 
4. Doskonalenie umiejętności przeliczania pieniędzy 

5. Posługiwanie się linijką - mierzenie. 

6. Porównywanie wyników pomiarów. 

7. Wprowadzenie pojęcia pożyczki i raty w sytuacji życiowej. 

8. Obliczenia zegarowe. 

9. Obliczenia kalendarzowe. 

10. Doskonalenie techniki liczenia w zakresie 50, bez przekroczenia 

progu dziesiątkowego 

11. Utrwalenie figur geometrycznych. 

12. Utrwalenie informacji na temat pór roku. 

13. Obserwowanie zmian zachodzących wiosną. 

14. Rozpoznawanie i nazywanie roślin i zwierząt występujących na łące 

i na polu. 

15. Poznanie informacji na temat zwierząt żyjących pod ziemią. 

16. Wskazywanie na mapie Polski Bałtyku i Tatr. 

17. Odczytywanie z mapy nazw miast. 

18. Wskazywanie nizin i wyżyn. 

19. Poznanie podstawowych cech krajobrazu. 

 

Edukacja plastyczno-techniczna: 

1. Plastyczne fantazje zainspirowane muzyką. 
2. Wykonanie instrumentu muzycznego z wykorzystaniem opakowań i 

materiałów przyrodniczych. 

3. Wykonanie kwiatka zgodnie z instrukcją. 

4. Wykonanie sylwety łabędzia zgodnie z instrukcją. 

5. Wykonanie ilustracji do wiersza – kredka świecowa. 

6. Przedstawianie postaci w ruchu. 

7. Zachowanie proporcji. 

8. Wykonanie prezentu dla taty i mamy. 

   
2 Religia (GP) 1. Powierzamy Bogu nasze słabości. 

2. Bóg Ojciec troszczy się o nas. 
3. Jesteśmy dziećmi Bożymi- o chrzcie świętym.   
4. Być świadkiem Pana Jezusa- o bierzmowaniu.  
5. Pan Jezus daje nam Siebie- o Eucharystii.  
6. Pan Jezus przebacza nam grzechy- o spowiedzi.  
7. Jesteśmy posłani- Wniebowstąpienie Pańskie. 

 Edukacja 
informatyczna 

1. Ćwiczymy pisanie w edytorze tekstu. 
2. Ćwiczymy pisanie w edytorze tekstu – zmieniamy czcionkę.  
3. Ćwiczymy pisanie w edytorze tekstu - kodujemy nasz tekst. 

 Edukacja  
wczesnoszkolna 
- 2a (TZ) 

 

• Czytanie i interpretacja poezji dziecięcej 

• Rozpoznawanie czasowników 

• Pisanie dialogów 

• Redagowanie tekstu „dzień bez nudy” 

• Tworzenie własnych komiksów 



• Pisanie wyrazów z ó i zakończonych na –uję, ujesz 

• Wyciąganie wniosku z przeczytanego tekstu 

• Rozwijanie słownictwa dziecka – wyrazy bliskoznaczne 

• Pisownia imion z H 

• Porządkowanie zdarzeń 

• Opisywanie postaci 

• Czytanie i słuchanie ze zrozumieniem 

• Określenie charakteru czytanego utworu 

• Rodzina wyrazów 

• Opis przedmiotu 

• Stopień wyższy przymiotnika 

• Pisownia wyrazów z rz 

• Doskonalenie umiejętności dzielenia 

• Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych 

• Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego 

• Stosowanie prawa przemienności dodawania liczb 

• Wprowadzenie przemienności mnożenia liczb 

• Mnożenie i dzielenie w poznanym zakresie liczbowym 

• Odczytywanie danych w tabeli 

• Rysowanie figur w powiększeniu i w pomniejszeniu 

• Wskazywanie charakterystycznych elementów krajobrazu górskiego 

• Rozpoznawanie roślin i zwierząt występujących w górach 

• Przedstawienie dowolną techniką kultury i piękna polskich gór 

• Utrwalenie wiadomości dotyczących poznanych krajobrazów 

• Wdrażanie do posługiwania się mapą fizyczną Polski 

• Zdobywanie wiadomości na temat patrona naszej szkoły hetmana 
Jana Tarnowskiego 

• Kształtowanie zdolności równowagi 

• Doskonalenie celności 

• Doskonalenie umiejętności pokonywania przeszkód w terenie 

• Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej 

• Zdobywanie wiedzy na temat „zdrowego stylu życia” 
 Edukacja 

muzyczna 
       1.    Dynamika w piosence i utworze. 
       2.    Piosenka “Płynie Wisła płynie”. Ćwiczenia rytmiczne. 
       3.    Elementy muzyki – tempo. 
       4.    Wiosenna muzyka. 

 Język angielski 1. Poznajemy nazwy problemów zdrowotnych. 
2. Pytamy o samopoczucie i dolegliwości. 
3. Potrafimy powiedzieć, co nam dolega i co dolega innym. 
4. Rozumiemy, co wydarzyło się w historyjce o wizycie u lekarza. 
5. Śpiewamy piosenkę “ I’m feeling ill”. 
6. Rozpoznajemy zdrowe nawyki. 
7. Ćwiczymy pisownię. 
8. Rozumiemy rady dotyczące zdrowego trybu życia na podstawie 

wysłuchanej historyjki. 

 Edukacja 
wczesnoszkolna 
- 2b (UK) 

• Rozwijanie umiejętności językowych uczniów 

• Rozwijanie zdolności dzieci do poszukiwania potrzebnych informacji 

• Rozwiązywanie rebusów i zagadek 

• Redagowanie opowiadania 



• Kształcenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem 

• Redagowanie opisu do ilustracji 

• Gromadzenie i wyjaśnianie słownictwa związanego ze światem 

mediów 

• Ćwiczenia w zakresie poprawności pisowni ,,rz’’ po spółgłoskach 

• Przeczenie ,,nie” z czasownikiem i przymiotnikiem 

• Rozpoznawanie poznanych części mowy 

• Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 

• Ćwiczenia doskonalące mnożenie i dzielenie w poznanym zakresie 

• Sprawdzanie wyników odejmowania za pomocą dodawania 

• Rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe, układanie treści 

zadania do działań 

• Rozwiązywanie zadań tekstowych różnego rodzaju, rozwijanie 

matematycznego myślenia 

• Zwierzęta i rośliny żyjące na łąkach, wpływ wypalania łąk na stan 

przyrody 

• Wody stojące, wody płynące, zbiorniki sztuczne i naturalne 

• Odczytywanie danych na mapie fizycznej Polski 

• Święta majowe 

• Plakat jako odrębna dziedzina sztuki 

 WF 1. Domowe gry i zabawy ruchowe. 
2. Gimnastyka podstawowa. 
3. Rytmika, muzyka, taniec. 

3 Religia  1. Wierzę w Boga, Stworzyciela. 
2. Wierzę w Jezusa, Syna Bożego. 
3. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. 
4. Jezus oddaje za nas życie. Triduum Paschalne. 
5. Jezus dla nas umiera i zmartwychwstaje. 
6. Wierzę w święty Kościół powszechny. 
7. Z ufnością prosimy Boga. 

 Edukacja 
informatyczna 

1. Tworzymy program komputerowy w Scratch. 
2. Tworzymy program komputerowy w Scratch. 
3. Oglądamy prezentacje multimedialną.  
4. Uruchamiamy program z prezentacją. 

 Edukacja 
muzyczna 

       1.    Piosenka “ Karateczka”. Ćwiczenia rytmiczne. 
       2.    Moje pasje i zainteresowania. 
       3.    Muzyka filmowa “W pustyni i w puszczy”. 

 Język angielski  1. Poznajemy czynności dnia codziennego. 
2. Pytamy o godzinę i udzielamy odpowiedzi. 
3. Pytamy, co robimy o konkretnych porach. 
4. Opowiadamy o swoim typowym dniu. 
5. Opisujemy nasz dzień i porównujemy go z angielskim kolegą. 
6. Słuchamy historyjki i odpowiadamy na pytania. 
7. Poznajemy wybrane strefy czasowe. 
8. Śpiewamy piosenkę “My day” oraz uczymy się rymowanki. 



 Edukacja 
wczesnoszkolna 
-3b (BD) 

Edukacja polonistyczno - społeczna: 
1.  Czytanie tekstu “Amelka i ekipa filmowa”. 
2. Ćwiczenia w pisaniu zdań pytających i oznajmujących na podany 

temat. Utrwalenie rodzajów zdań. 
3. Redagowanie i zapisywanie wywiadu z reżyserem. 
4. Ćwiczenia w pisaniu wyrazów z zakończeniem: -ji, -ii, lub –i. 
5. Poznanie etapów poznawanie filmów i gatunków filmowych. 
6. Obejrzenie filmu “W pustyni i w puszczy”. 
7. Utrwalenie alfabetu w praktyce.  
8. Wdrażanie do korzystania z różnych źródeł informacji, w tym 

Internetu. 
9. Doskonalenie umiejętności pisania instrukcji na podstawie ilustracji.  
10. Przybliżenie informacji na temat sztuki współczesnej. 
11. Układanie historyjki obrazkowej.  
12. Czytanie tekstów przybliżających postacie ciekawych artystów.  
13. Ćwiczenia gramatyczne – dobieranie określeń do rzeczowników i 

czasowników.  
Edukacja matematyczno – przyrodnicza: 

1. Wykonywanie obliczeń kalendarzowych, pomiarowych, pieniężnych. 
2. Utrwalenie kolejności miesięcy. 
3. Obliczanie różnicy temperatur.  
4. Rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe i ilorazowe. 
5. Gry i zabawy matematyczne. 
6. Obliczanie obwodów figur. 
7. Zapisywanie działań na drzewkach. 
8. Doskonalenie umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia i 

dzielenia w zakresie 100. 
9. Utrwalenie wiadomości na temat liczb wielocyfrowych. 
10. Wykonywanie obliczeń dotyczących długości tras z wykorzystaniem 

kilometra.  
11. Poznanie roślin niebezpiecznych dla człowieka i przybliżenie 

wiadomości na ich temat. 
12. Utrwalenie i poszerzenie informacji na temat zwierząt żyjących na 

łące i roślin łąkowych. 
13. Poznanie zwierząt żyjących w lesie. 
14. Przybliżenie informacji na temat mrowiska i życia mrówek. 
15. Poszerzenie wiadomości na temat zwierząt żyjących w 

gospodarstwie wiejskim. 
16. Utrwalenie wiadomości na temat ptaków, ssaków i owadów. Ich 

cech charakterystycznych i sposobów odżywiania się. 
17. Święta majowe. 

Edukacja plastyczno – techniczna: 
1. Wykonanie ilustracji do filmu “W pustyni i w puszczy”. 
2. Martwa natura – kompozycja z owoców i kwiatów. 
3. Historyjka obrazkowa – przygoda Marcina Bzyka.  

 Edukacja 
wczesnoszkolna 
- 3a (AS) 

1. Sztuka - co to takiego? Podsumowanie wiadomości o łące jako 
ekosystemie. Geometria - utrwalanie wiadomości i umiejętności. 
Zadania tekstowe. Dbałość o higienę, odżywianie i aktywność 
fizyczną. Wykorzystywanie wiedzy przyrodniczej w praktyce. 

2. Kiedy sztuka może być wspaniałą przygodą? Podsumowanie 
wiadomości - las. Zadania tekstowe - układanie pytań. Wykonanie 
rzeźby według własnego pomysłu. 



3. Jak dzieci mogą tworzyć sztukę? Podsumowanie wiadomości - 
gospodarstwo wiejskie. Jednostki długości i masy - 1 km, 1 t.  
Diagnozowanie sprawności fizycznej uczniów. Zapoznanie z techniką 
witrażu. 

4. Co jest naprawdę piękne? Stolice, osobowości, zabytki Polski, 
obliczanie obwodów. Łamigłówki logiczne. Korzystanie z przekazów 
i wytworów multimedialnych. 

   

4 Religia  1. Uczestniczę w Ofierze i Uczcie miłości – Wielki Czwartek. 

2. Dzień świadectwa największej miłości – Wielki Piątek.  

3. Triduum – Wigilia Paschalna. 

4. Triduum Paschalne – święte dni chrześcijan. 

5. Zmartwychwstanie Jezusa moją mocą w życiu.  

6. Miłość za miłość – uczynki co do duszy. 

7. Miłość za miłość – uczynki co do ciała. 

 Informatyka 1. Tworzymy tekst komputerowy – zmieniamy parametry czcionki. 
2. Metody stosowane w komputerowym pisaniu – operacje na 

fragmencie tekstu. 
3. Metody stosowane w komputerowym pisaniu – zasady poprawnego 

pisania, listy wypunktowane i numerowane. 
4. Metody stosowane w komputerowym pisaniu – sztuczki ułatwiające 

komputerowe pisanie. 

 Muzyka        1.    Dzień Ziemi - śpiewamy piosenkę “Ekorock”. 
       2.    Majowe święta Polaków. Piosenka “Biała flaga”. 
       3.    Muzyczne powitanie wiosny. Piosenka “Wiosna”. 
       4.    Warsztat muzyczny. Co wiemy, co umiemy? 

 Język angielski 116 – 117. Revision Workout 7(powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 7:  
• czynności życia codziennego 
• formy spędzania czasu wolnego 
• określanie czasu (dni tygodnia, pory dnia, godziny) 
• wypowiadanie się na temat codziennych czynności oraz form spędzania czasu 

wolnego 
• określanie czasu (pory dnia, godziny) 

  
118.  Vocabulary consolidation. Utrwalenie poznanego słownictwa. 
Czas Present Simple: zdania twierdzące, przeczące i pytające; krótkie odpowiedzi. 
119. Praca projektowa: Interview. Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi odnośnie życia 

codziennego wybranej postaci 
120. Test Unit. Sprawdzian wiadomości z rozdziału 7.  
121. Omówienie sprawdzianu z rozdziału 7. 
122 – 123.Brainy park! Świat przygodowych gier komputerowych.  
124. I’m fighting a dinosaur! Opowiadanie o czynnościach wykonywanych w danej chwili. 
125. Czas Present Continuous: zdania twierdzące i przeczące, opowiadanie o czynnościach 

wykonywanych w danej chwili. 
126. Look for Brainyballs! Budynki i inne miejsca w mieście. 
127. Opisywanie miasta. Zdania z wyrażeniami there is/there are. 
128. Iggy the inventor: Episode 8 – Success! Historyjka obrazkowa 
129. Are you learning English? Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi odnośnie czynności 

wykonywanych w danej chwili. 
130. Train your brain 8.Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności. 

 Godzina  
wychowawcza 

1. Co może się zmienić w naszej klasie po pojawieniu się anioła? 

 Język polski 1. Jak poprawnie zapisać krótką wiadomość. 
2. “Nagle sfrunął anioł biały” czyli wiersz o szkole. 
3. Jak przenosić wyrazy? 



 Matematyka 
(AN) 

1. Utrwalenie wiadomości - ułamki dziesiętne. - 1h 
2. Ułamek jako część całości. - 2h 
3. Liczby mieszane. - 2h 
4. Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej. - 1h 
5. Porównywanie ułamków. - 3h 
6. Rozszerzanie i skracanie ułamków. - 3h 
7. Ułamki niewłaściwe. - 3h 

 Technika 1. Jak dbać o Ziemię? 
2. Planowanie i projektowanie przedmiotu użytkowego. 
3. Wykonanie przedmiotu użytkowego. 

 Plastyka 1. Nazwiska polskich ilustratorów książek dla dzieci i ich techniki. 
2. Rozróżnianie technik malarskich, rysunkowych, kontur, lawowanie 

tuszem... w ilustracjach. 
3. Wykonanie dowolnie poznaną techniką ilustracji do wybranej 

książki. 

 Przyroda 1. Czy wszystkie skały są twarde? 
2. Wody słodkie i wody słone. 
3. Krajobraz wczoraj i dziś. 
4. Obszary i obiekty chronione. 
5. Podsumowanie działu VI. 
6. To już umiem – krajobraz najbliższej okolicy. 

 WDŻ w R (GP) 1. Człowiek jest istotą płciową. 
2. Skąd się wziąłem? Zajęcia z grup dziewcząt.  
3. Skąd się wziąłem? Zajęcia z grupą chłopców. 
4. Zaczynam dojrzewać. Zajęcia z grup dziewcząt. 

   

 Historia 1. Insurekcja kościuszkowska. 

       2.    Jak powstał Mazurek Dąbrowskiego? 

       3.    Powstanie styczniowe. 

       4.    Polska laureatka Nagrody Nobla-Maria Skłodowska-Curie. 

 WF 1. Gimnastyka korekcyjna- kształtujemy prawidłową postawę ciała. 
2. Edukacja zdrowotna – zasady aktywnego wypoczynku. 
3. Ćwiczenia do domu do samodzielnego wykonania. 
4. Idea starożytnego i nowożytnego ruchu olimpijskiego. 

5 Informatyka 1. Sztuczki ułatwiające wstawianie obrazów. 
2. Wykonujemy obramowanie i cieniowanie tekstu oraz 

wykorzystujemy WordArt. 
3. Wstawiamy do tekstu kształty i grupujemy obiekty. 
4. Wstawiamy do tekstu tabelę. 

 Język angielski 
5a (MW, UK) 
Język angielski 
5b (MW, UK) 

1. Opisywanie na blogu swoich upodobań dotyczących korzystania z 
mediów. 

2. We love sports! wprowadzenie słownictwa -Wydarzenia sportowa. 
3. Wypowiadanie się na temat czynności sportów i imprez sportowych. 
4. Historyjka obrazkowa Sporty Sue 7 – Congratulations, Sue! Zwroty 

codziennego użytku. 
5. Czas Past Simple zdania twierdzące i przeczące. Czasowniki 

nieregularne – wprowadzenie. 
6. Czas Past Simple zdania pytające i krótkie odpowiedzi. 
7. Relacjonowanie wydarzeń z przeszłości . Zadawanie pytań i 

udzielanie odpowiedzi odnośnie czynności i wydarzeń z przeszłości. 



8. Train your brain 7 - ćwiczenie poznanego materiału leksykalnego 
poprzez różne umiejętności. 

9. A day out- wycieczka: wyjazd na imprezę sportowa. 
10. Relacjonowanie weekendowego wyjazdu na imprezę sportową. 
11. A profile of an athlete - lekcja kulturowa na temat wybitnych 

sportowców. 
12. Tworzenie wypowiedzi pisemnej - opis wybitnego sportowca i jego 

osiągnięć. 
13. Revision Workout 7 powtórzenie wiadomości i umiejętności z 

rozdziału 7. 
14. Vocabulary Summary, Grammar Summary Unit 7 Wypowiadanie się 

na temat zwyczajów  związanych z korzystaniem z mediów. 
Relacjonowanie i wydarzeń z  przeszłości. 

15. Test Unit 7 Sprawdzian wiadomości z rozdziału 7 Did you have a 
good time? 

16. Poprawa i omówienie sprawdzianu z rozdziału 7. 
17. When is your birthday! Daty, miesiące.Liczebniki porządkowe. 
18. Zapraszanie na przyjęcie urodzinowe – tworzenie wypowiedzi 

pisemnej. 
1. Przygotowanie uczestnictwa w lekcjach online. 
2. Święta Majowe. Czym dla mnie jest czy patriotyzm? 
3. Przypomnienie sylwetki Patrona naszej szkoły w związku z 

obchodami Dnia Patrona Szkoły. 
4. Czym dla mnie RADOŚĆ? 

 Muzyka         1.   Piosenka “Ja mam tylko jeden świat”.  Akompaniament perkusyjny. 
        2.   Folklor muzyczny sąsiadów. 
        3.   Muzyka źródeł. 

        4.   Śpiewajmy razem - chór. 

 Język polski 5b 1. Chrońmy nasze środowisko. W trosce o naturę. 
2. Jaki kolor ma nastrój? “Zieleń” 
3. Przyimek - mały zarządca. 

 Matematyka 5a 
(SS) 

1. Pole powierzchni graniastosłupa prostego - ćwiczenia i zadania. 
2. Objętość figury. Jednostki objętości. 
3. Objętość prostopadłościanu. 
4. Objętość prostopadłościanu - ćwiczenia i zadania. 
5. Objętość, jednostki objętości, objętość prostopadłościanu - praca 

pisemna – 06. 05. 2020 
6. Objętość graniastosłupa prostego. 
7. Objętość graniastosłupa prostego - ćwiczenia i zadania. 
8. Liczby ujemne. 
9. Liczby ujemne - ćwiczenia i zadania. 
10. Dodawanie liczb całkowitych. 
11. Dodawanie liczb całkowitych - ćwiczenia i zadania. 
12. Odejmowanie liczb całkowitych. 
13. Odejmowanie liczb całkowitych - ćwiczenia i zadania. 
14. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. 
15. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych - ćwiczenia i zadania. 

 Matematyka 5b 
(AN) 

1. Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ... - 2h 
2. Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, … - 2h 
3. Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne. - 1h 
4. Mnożenie ułamków dziesiętnych. - 2h 



5. Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.  - 1h 
6. Dzielenie ułamków dziesiętnych. - 3h 
7. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. - 4h 

 Technika 5a MB 1. Planowanie i projektowanie sowy z papieru. 
2. Wykonanie sowy z papieru. 
3. Wokół metali. 
4. Planowanie i projektowanie drzewka szczęścia. 

 Technika 5b MB 1. Wokół metali. 
2. Planowanie i projektowanie drzewka szczęścia. 
3. Wykonanie drzewka szczęścia. 
4. Ozdabianie drzewka szczęścia. 
5. Jak powstaje rysunek techniczny? 
6. Ćwiczenia rysunkowe. 
7. Elementy rysunku technicznego. 

 Geografia 1. W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej. 
2. Krajobraz sawanny i stepu. 
3. Krajobraz pustyni gorącej i pustyni lodowej. 
4. Krajobraz śródziemnomorski. 

 Biologia 1. Charakterystyka mchów. 
2. Środowisko życia, budowa i znaczenie paprotników. 
3. Rośliny nagonasienne. 

 Język polski  
- 5a (MK) 

1. Czym jest dobro? 
2. Bajki I. Krasickiego. 
3. Bajki I. Krasickiego. 
4. Zdanie pojedyncze. 
5. Nowe miejsce – czytanie ze zrozumieniem. 
6. Związki wyrazowe. 
7. Opis obyczajów w “Panu Tadeuszu”. 
8. Instrukcja – jak ją zredagować? 
9. Podmiot i orzeczenie. 
10. Grupa podmiotu i orzeczenia. 
11. Zdrowe żywienie – przepis kulinarny. 
12. Jak streścić tekst? 
13. W roli dziennikarza – fakt i opinia. 
14. Za niebieskimi drzwiami – czytanie ze zrozumieniem. 
15. O samotności. 
16. To nie było... - czytanie ze zrozumieniem. 
17. W komputerowym świecie. 
18. Uzależnieni od komputera. 
19. Analiza plakatu. 

 Historia 5a/5b 1. Zjednoczona Polska. 

2. Polska Kazimierza Wielkiego (2 godz.) 

3. Unia polsko-litewska. 

4. Wielka wojna z zakonem krzyżackim (2 godz.) 

 Plastyka 1. Kompozycja statyczna i dynamiczna. 
2. Kompozycja w pracy plastycznej. 
3. Wzór na tapecie- kompozycja rytmiczna. 

 WF 1. Gimnastyka korekcyjna- kształtujemy prawidłową postawę ciała. 
2. Edukacja zdrowotna – zasady aktywnego wypoczynku. 
3. Ćwiczenia do domu do samodzielnego wykonania. 
4. Idea starożytnego i nowożytnego ruchu olimpijskiego. 



 Religia 1. Bóg obiecuje Mesjasza. 

2. Poznaję ojczyznę Mesjasza. 

3. Kim jest Jezus Chrystus. 

4. Triduum Paschalne – święte dni chrześcijan. 

5. W Jezusie Bóg objawia miłość ku ludziom. 

6. Odkrywamy tajemnice życia Jezusa. 

7. Jan Chrzciciel daje świadectwo i Jezusie Chrystusie. 

6 WDZ w R  
- 6a (GP) 

1. Czasami pod górkę.  
2. Zarządzanie sobą. Zajęcia z grup dziewcząt. 
3. Zarządzanie sobą. Zajęcia z grupą chłopców.  
4. Mój styl to zdrowie. Zajęcia z grup dziewcząt. 

 Informatyka 1. Definiujemy procedury w programie Logomocja. 
2. Projekt w pięciu krokach w programie Logomocja. 
3. Programujemy w Logomocji – zadania. 
4. Sprawdzian wiadomości - LOGOMOCJA.  

 Język angielski 
(UK) 6B  
(UK, MW)  
6A   

1. Earth Day: Dzień Ziemi - praca z tekstem czytanym.  
2. I haven’t saved my work! Słownictwo związane z korzystaniem z 

podstawowych urządzeń technicznych.  
3. Czas Present perfect: pytania i krótkie odpowiedzi z czasownikami 

regularnymi i nieregularnymi  
4. Save the Sea: Episode 7 – historyjka obrazkowa.  
5. Behaviour at school: Tryb rozkazujący: zasady/reguły zachowania.  
6. Train your brain: Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne 

umiejętności.  
7. Good news and bad news: opisywanie samopoczucia i emocji i 

reagowanie na wypowiedzi innych osób na temat ich samopoczucia.  
8. Playing computer games: lekcja kulturowa na temat zalet i wad gier 

komputerowych.  
9. Opisywanie swojego zainteresowania grami komputerowymi oraz 

przygotowanie argumentów za i przeciw podanej tezie.  
10. Praca z zeszytem ćwiczeń - rozwiązujemy wybrane zadania.  
11. Revision workout: powtórzenie wiadomości i umiejętności z 

rozdziału 7.  
12. Interesting jobs in Japan – watching a video. Oglądamy film i 

wypełniamy karty pracy na jego podstawie.  
13. Test Unit 7: Sprawdzian wiadomości z rozdziału 7.  
14. Grammar snaps – wykorzystanie metody projektu do 

podsumowanie wiadomości z rozdz. 7. 
15. Outdoor activities – czego nauczę się w rozdziale 8, tworzymy mapę 

mentalną. 

 Muzyka        1.   Współczesne style muzyczne. 
       2.   Funkcja muzyki w filmie i reklamie. 
       3.   Powietrzna muzyka. 
       4.   Z dziejów muzyki. – Jan Sebastian Bach. 

 Matematyka 
(AN) 6a i 6b 

1. Działania na liczbach dodatnich i ujemnych. - 4h 
2. Rozpoznawanie figur przestrzennych. - 2h 
3. Prostopadłościany i sześciany. - 3h 
4. Graniastosłupy proste. - 2h 
5. Objętość graniastosłupa. 3h 
6. Ostrosłupy. - 1h 



 Technika (MB) - 
6a, 6b 

1. Dekoracyjna kula świetlna - planowanie i projektowanie. 
2. Wykonanie dekoracyjnej kuli świetlnej. 
3. Ozdabianie kuli świetlnej. 
4. Papierowe serce – planowanie i projektowanie. 

 Język polski  
- 6b (IO) 

1. Droga do pasowania na rycerza. 
2. Opisujemy witraż. 
3. Powtórzenie wiadomości o budowie zdania pojedynczego. 
4.   Adam Mickiewicz – poeta zapatrzony w tradycję. 
5.   Śladami obyczajów szlacheckich – polowanie na niedźwiedzia. /2 
godz./ 
6.   Niezwykły koncert Wojskiego – omawiamy fr. "Pana Tadeusza". /2 
godz./ 
7.    Uczymy się pisać sprawozdanie. /2 godz./ 
8. Polegać jak na Zawiszy – poznajemy wielkich rycerzy. /2 godz./ 
9. Relacja z turnieju rycerskiego. 
10. Co zrobić, by obudzić śpiących rycerzy? /2 godz./ 
11. Harcerz – spadkobierca tradycji rycerskiej. 
12. Bohaterowie nauki – Kopernik. 
13. Bohaterowie nauki – Tesla. 

 Geografia 1. Energetyka w Europie. 
2. Turystyka w Europie Południowej. 
3. Podsumowanie działu “Gospodarka Europy”. 

 Język polski  
- 6a (MK) 

1. Życzenia - ćwiczenia redakcyjne. 
2. Czytanie ze zrozumieniem. 
3. Średniowieczni rycerze. 
4. Opis postaci. 
5. Polegać jak na Zawiszy. 
6. Turniej rycerski – piszemy relację. 
7. Poetycki opis strachu w wierszu J. Kulmowej. 
8. Śpiący rycerze – czytanie ze zrozumieniem. 
9. Harcerz spadkobiercą rycerza. 
10. Poetycko o Koperniku. 
11. Poświęcić się dla nauki. 
12. Wieloznaczność w wierszu “Matematyk”. 
13. Interpunkcja w zdaniu pojedynczym. 
14. Walcząc o wartości. 
15. Zaklęci w słowach poety “Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”. 
16. Ocalić najsłabszych - holocaust. 
17. W walce o wolność. 
18. Nie zapomnieć o człowieczeństwie. 
19. Nie bądź ludożercą - apel poety. 

 Plastyka  1. Przestrzeń na płaszczyźnie, cz.III - podsumowanie wiadomości. 
2. Perspektywa zbieżna, żabia, z lotu ptaka.  
3. Praca plastyczna w wybranej perspektywie- szkic. 

   

 Religia 
- 6a (GP) 
 
 
 
 
 

1. Świeci żyją wśród nas i chcą nam pomagać.  
2. Św. Szczepan przykładem mężnego dawania świadectwa. 
3. Św. Stanisław- główny Patron Polski. 
4. Św. Juan Diego uczy mnie wypełniać wolę Boga.  
5. Św. Brat Albert uczy mnie pomagać ludziom.  
6. Św. Józef Pelczar uczy mnie kształtować serce.  



 
 
 
6b (ks. LW) 

7. Bł. Karolina Kózka uczy mnie, że Bóg jest najważniejszy.  
8. Bł. Jose Sanchez del Rio uczy mnie wyznawać wiarę w Jezusa.  

 
1. Pogłębiam moją wiarę we wspólnocie parafialnej. 

2. Rozpoznaję swoje miejsce i rolę we wspólnocie Kościoła. 

3. Apostolski zapał buduje wspólnotę Kościoła. 

4. Triduum Paschalne – święte dni chrześcijan. 

5. Chrzest Polski włączeniem narodu do wspólnoty Kościoła. 

6.  Święty Wojciech – gorliwy apostoł. 

 WF 1. Gimnastyka korekcyjna- kształtujemy prawidłową postawę ciała. 
2. Edukacja zdrowotna – zasady aktywnego wypoczynku. 
3. Ćwiczenia do domu do samodzielnego wykonania. 
4. Idea starożytnego i nowożytnego ruchu olimpijskiego. 

 Historia 6a/6b 1. Konstytucja 3 Maja. 

2. II rozbiór Polski. 

3. Upadek Rzeczypospolitej (2 godz.) 

4. Podboje Napoleona (2 godz.) 

 Biologia 1. Środowisko życia i budowa ssaków. 
2. Rozmnażanie i rozwój ssaków. 
3. Przegląd i znaczenie ssaków. 
4. Utrwalenie wiadomości o kręgowcach stałocieplnych. 
5. Sprawdzian pisemny z działu “Kręgowce stałocieplne”. 

 Godzina z 
wychowawcą 

1. Moja Ojczyzna. 

7 Informatyka 1. Arkusz kalkulacyjny, czyli kalkulacje. 
2. Arkusz kalkulacyjny - rozwiązywanie zadań matematycznych. 
3. Arkusz kalkulacyjny - rozwiązywanie zadań matematycznych. 
4. Arkusz kalkulacyjny – powtórzenie i sprawdzian wiadomości. 

 Język angielski 
(UK) 
7A i 7B 

1. Rozumienie wypowiedzi pisemnej: artykuł na temat serwisów 

streamingowych. 
2. Stosowanie strony biernej w czasach present simple i past simple. 
3. Przymiotniki z przedrostkami un-, im-, il-. Negative prefixes  
4. Spring rock festival -uczeń określa główną myśl wypowiedzi. 
5. Poznajemy zwroty służące do zgadzania i niezgadzania się. 
6. Powtarzamy czasy present continuous, present simple, past simple, 

past continuous –utrwalamy formę. 
7. Powtarzamy czasy present perfect, oraz konstrukcje will 
8. Wypowiedź pisemna: e-mail z zaproszeniem. 
9. Lekcja kulturowa na temat muzyków i gatunków muzycznych 

popularnych w rożnych krajach. 
10. Grammar practice – utrwalamy strone bierną I powtórzone czasy. 
11. Progress check - powtórzenie materiału leksykalnego i 

gramatycznego z rozdziału 9. 
12. Revision test – sprawdzian wiadomości. 
13. Środki I funkcje językowe - ćwiczenia językowe przed egzaminem. 
14. Słuchanie I czytanie - ćwiczenie umiejętności przed egzaminem. 

15. Use of English – parafrazy I tłumaczenia .  
 Muzyka  1. Folk i country. 

2. 2. Jazz – wielka improwizacja. 
       3.    Pieśń patriotyczna “Taki kraj”.  
               Rola pieśni patriotycznych w    dziejach narodu. 



       4.     Na estradzie – pop, rock, muzyka rozrywkowa. 

 Język niemiecki 1. Powtórzenie wiadomości – rozdział 4. 
2. Jak nazywają się dyscypliny sportu? 
3. Uprawiasz sport? Jesteś aktywny? 
4. On musi uprawiać sport. Czasowniki modalne. 
5. Kto jest najlepszy? Stopniowanie przymiotników. 
6. Rekordy świata. Stopniowanie przymiotników. 
7. Taniec na lodzie jest naszym życiem – zdania porównawcze. 
8. Czego potrzebujemy do gry w piłkę nożną? Sprzęt sportowy. 
9. Wizyta w Monachium. Plakat – atrakcje turystyczne. 

 Fizyka 1. Zjawisko parowania, wrzenia i skraplania. 
2. Cząsteczki, stany skupienia materii, energia wewnętrzna i sposoby 

jej zmiany – przygotowanie do sprawdzianu wiadomości. 
3. Ciepło właściwe, zjawisko topnienia, krzepnięcia, parowania, 

wrzenia i skraplania – przygotowanie do sprawdzianu wiadomości. 
4. Cząsteczki i ciepło - pisemny sprawdzian wiadomości - 06.05.2020 
5. Objętość i sposoby jej wyznaczania. 
6. Gęstość substancji. 
7. Gęstość substancji – zadania. 
8. Doświadczalne wyznaczanie gęstości substancji.   

 Matematyka 
(AN) 

7a 
1. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach. - 3h 
2. Potęgowanie potęgi. - 1h 
3. Potęgowanie iloczynu i ilorazu. - 2h 
4. Działania na potęgach. - 3h 
5. Notacja wykładnicza. - 3h 
6. Pierwiastki. - 3h 

 
7b 

1. Potęga o wykładniku naturalnym - ćwiczenia. - 1h 
2. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach. - 3h 
3. Potęgowanie potęgi. - 1h 
4. Potęgowanie iloczynu i ilorazu. - 2h 
5. Działania na potęgach. - 3h 
6. Notacja wykładnicza. - 3h 
7. Pierwiastki. - 2h 

 Język polski (IO) 1. Powieść historyczna – ćwiczenia. 
2. Czym jest alegoria? 
3. Alegoria i symbol. 
4. Podsumowanie pracy z lekturą – "Treny" J. Kochanowskiego. 
5. Czym było oświecenie? 
6. Satyra – gatunek o charakterze dydaktycznym. 
7. Ośmieszenia zachowania i postaw bohaterów w satyrze I. Krasickiego 
"Żona modna". 2 godz./ 
8. Badamy na czym polega satyryczny charakter obrazu W. Hogartha. 
9. Funkcje eufemizmów i prozaizmów. 
10. Powtórzenie wiadomości o zdaniu pojedynczym. /2 godz./ 
11.Przy okrągłym stole – symboliczny początek rycerstwa. 
12.Czy słowa szesnastowiecznego poety są nadal aktualne? 
13.Rodzaje rymów – podsumowanie wiadomości. 
14. Współczesny zbiór praw człowieka. 



15. Prawa jednostki – analizujemy wiersz W. Szymborskiej. 
16. Prawo do bycia dzieckiem. 
17. Pisownia partykuły NIE z różnymi częściami mowy. 

 Geografia 1. Handel zagraniczny. 
2. Ochrona przeciwpowodziowa, a występowanie i skutki powodzi. 
3. Produkcja energii z różnych źródeł. 
4. Strefy podmiejskie. 
5. Obszary wiejskie. 
6. Gospodarka rynkowa. 
7. Transport a gospodarka. 
8. Turystyka – walory przyrodnicze i kulturowe. 

 Plastyka 1. Mój księgozbiór, mój ekslibris – jego początki, motywy i techniki 
wykonania. 

2. Współczesny ekslibris- wykonanie szkicu własnego ekslibrisu. 

 Chemia 1. Rozpuszczalność - obliczenia. 
2. Stężenie procentowe roztworu. 
3-4. Stężenie procentowe roztworu - rozwiązywanie zadań tekstowych. 
5. Podsumowanie wiadomości z działu “Woda i roztwory wodne. 
6. Sprawdzian pisemny z działu “Woda i roztwory wodne” - 13. 05. 
7. Tlenki metali i niemetali. 
8. Elektrolity i nieelektrolity. 

 Historia 7a/7b 1. Problemy gospodarcze i narodowościowe II Rzeczypospolitej  

(2 godz) 

       2.    Czasy II Rzeczypospolitej w mojej okolicy (2 godz.) 

       3.    Japońska ekspansja. 

       4.    Włochy i Hiszpania. (2 godz). 

       5.    Marsz ku wojnie (2 godz). 

 Biologia 1. Rozwój człowieka - od narodzin do starości. 
2. Higiena i choroby układu rozrodczego, 
3. Planowanie rodziny. 
4. Podsumowanie wiadomości z działu “Rozmnażanie i rozwój 

człowieka”. 
5. Sprawdzian pisemny z działu “Rozmnazanie i rozwój człowieka” - 

12.05. 
6. Równowaga wewnętrzna organizmu – homeostaza. 
7. Choroba – zaburzenia homeostazy. 
8. Uzależnienia. 

 WF 1. Gimnastyka korekcyjna - kształtujemy prawidłową postawę ciała. 
2. Edukacja zdrowotna – zasady aktywnego wypoczynku. 
3. Ćwiczenia do domu do samodzielnego wykonania. 
4. Idea starożytnego i nowożytnego ruchu olimpijskiego. 

 Godzina 
Wychowawcza 
 
 
 
 
Religia 

5. Kontynuacja zdalnego nauczania i przygotowanie do lekcji online. 
6. Święto Konstytucji 3 Maja co to znaczy być patriotą dzisiaj? 
7. Przypomnienie sylwetki Patrona naszej szkoły. 

 
1. Zesłanie Ducha Świętego. 

2. Pierwsza wspólnota chrześcijańska. 

3. Powstanie Ewangelii. 

4. Triduum Paschalne centrum roku liturgicznego. 

5. Święci Piotr i Paweł filarami Kościoła. 



6. Prześladowania chrześcijan. 

7. Trudności w głoszeniu Ewangelii.  

8. Święty Wojciech - Patron Polski. 

8 Religia 8b (GP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religia 8a  
(ks. LW) 

1. Św. Jadwiga i chrystianizacja Litwy.  
2. Maryja jest Królową Polski.  
3. Chrześcijański wymiar epoki Odrodzenia.  
4. Przyczyny i przebieg Reformacji.  
5. Dzieło Soboru Trydenckiego.  
6. Kultura baroku odpowiedzią na Reformację.  
7. Polska wobec Reformacji  

 
1. „Nie kradnij”. 

2. „Nie mów fałszywego świadectwa…”. 

3. „Nie pożądaj żony bliźniego twego”. 

4. Triduum Paschalne centrum roku liturgicznego. 

5.  „Ani żadnej rzeczy…”. 

6. Przykazania kościelne. 

7. Święta Jadwiga i chrystianizacja Litwy. 

 Godzina z 
wychowawcą 
 -  8a (SS) 

1. Przygotowanie do lekcji prowadzonych online. 
2. Prezentacja wybranych zawodów - preorientacja zawodowa. 
3. Patron szkoły - przypomnienie sylwetki w związku z obchodami Dnia 

Patrona. 
4. Przypomnienie zasad związanych z rekrutacją do szkół średnich. 

 Informatyka 1. Arkusz kalkulacyjny - Projekt grupowy. 
2. Arkusz kalkulacyjny – powtórzenie i sprawdzian wiadomości. 
3. Tworzenie strony internetowej – podstawowa struktura. 
4. Tworzenie strony internetowej – HTML. 

 Język angielski 
(UK, MW) 8b 
(MW) 8a 

1. Stosowanie mowy zależnej w zdaniach twierdzących. 
2. Stosowanie mowy zależnej w pytaniach. 
3. Czasowniki stosowane w mowie zależnej - reporting verbs. 
4. Słuchanie- znajduję szczegółowe informacje w odsłuchanej 

wypowiedzi. 
5. Polecenia, rozkazy i prośby w mowie zależnej. 

6. Zwroty służące do wyrażania zgadzania i niezgadzania się z 

opiniami. 

7. Talking about inventions o wynalazkach. 

8. Piszemy email, w którym wyrażamy swoją opinię. 

9. Lekcja kulturowa na temat uznanych naukowców - czytanie. 

10. Środki I funkcje językowe - ćwiczenia przed egzaminem. 

11. Słuchanie I czytanie - ćwiczenie umiejętności przed egzaminem. 

 Język niemiecki  1. Trendy modowe podczas Świąt Wielkanocnych. 
2. Spójniki wymagające szyku zdania podrzędnego (tzw. szyku 

końcowego). 
3. Shopping w Berlinie. 
4. Odmiana przymiotników, gdy rzeczownik występuje bez rodzajnika. 
5. Niemiecki świat mody. 
6. Nazywanie osobistości niemieckiego świata mody, relacjonowanie 

pokazu mody. 
7. Powtórzenie wiadomości – rozdział 5. 



8. Zarezerwowaliśmy bilety w Internecie. 
9. Czasowniki regularne w czasie przeszłym (Präteritum). 

 Wdż w R - 7b        1.     Pierwsze uczucia. 
       2.     Komunikacja w rodzinie. 
       3.     Savoir vivre, czyli zasady dobrego wychowania. 

5.  Utrata wolności. Uzależnienia chemiczne. 
 Język polski  

- 8b (LO) 
1. Życie ascety przykładem walki człowieka o doskonałość. 
2. Szczęśliwe życie według Epikura. 
3. Tekst literacki i jego adaptacja filmowa na przykładzie “Quo vadis“ 

H. Sienkiewicza. 
4. Co jest potrzebne cynikowi do szczęścia? 

 Zajęcia z 
wychowawcą - 
8b (GP) 

1. Kontynuujemy zdalną naukę i zaczynamy lekcje on-line. 
2. Nasza Ojczyzna- co to znaczy dziś być patriotą?  
3. Droga do wymarzonego zawodu.  
4. Droga do wymarzonego zawodu c.d. 

 Fizyka 1. Zjawisko i prawo odbicia światła, obraz powstający w zwierciadle 
płaskim, wielkości charakteryzujące zwierciadło wklęsłe - praca 
pisemna – 28. 04. 2020. 

2. Obraz pozorny powstający w zwierciadle wklęsłym. 
3. Zwierciadło wypukłe i obraz w nim powstający. 
4. Zjawisko załamania światła. 
5. Soczewki, ich rodzaje i wielkości, które je charakteryzują. 
6. Konstrukcja i cechy obrazów tworzonych przez soczewkę 

skupiającą. 
7. Zjawisko załamania światła i obrazy tworzone w soczewkach 

skupiających – praca pisemna – 22. 05. 2020  

 Matematyka 
(SS) 

1. Symetralna odcinka - ćwiczenia i zadania. 
2. Dwusieczna kąta. 
3. Figury osiowosymetryczne, symetralna odcinka, dwusieczna kąta - 

praca pisemna – 30. 04. 2020 
4. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego – praca z programem 

Powtórkomat GWO - ćwiczenia powtórzeniowe. 
5. Symetria względem punktu. 
6. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego – praca z programem 

Powtórkomat GWO – testy sprawdzające. 
7. Środek symetrii figury. 
8. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego – praca z programem 

Powtórkomat GWO - ćwiczenia powtórzeniowe. 
9. Figury środkowosymetryczne - ćwiczenia i zadania. 
10. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego – praca z programem 

Powtórkomat GWO – testy sprawdzające. 
11. Długość okręgu. Liczba pi. 
12. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego – praca z programem 

Powtórkomat GWO - ćwiczenia powtórzeniowe. 
13. Długość okręgu. Liczba pi - ćwiczenia i zadania. 
14. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego – praca z programem 

Powtórkomat GWO – testy sprawdzające. 
15. Długość okręgu. Liczba pi - ćwiczenia i zadania – c. d. 

 EDB  1. Lekcja powtórzeniowa, ocenianie. 
2. Zagrożenia powodziowe. 
3. Ekstremalne warunki pogodowe. 



4. Wypadki i katastrofy komunikacyjne. 

 Geografia 1. Środowisko przyrodnicze Kanady. 
2. Gospodarka Kanady. 
3. Stany Zjednoczone Ameryki - środowisko przyrodnicze. 
4. USA - potęga gospodarcza świata. 

 Język polski  
- 8a (MK) 

1. Zróżnicowanie polszczyzny. 
2. Zdrowie jako wartość. 
3. Zawalczyć o siebie. 
4. Obrazy poetyckie w wierszu “Róbmy swoje”. 
5. Fraszki Kochanowskiego - powtórka do egzaminu. 
6. Pieśni Kochanowskiego – powtórka do egzaminu. 
7. Poświęcenia dla ojczyzny w “Reducie Ordona” - powtórka do 

egzaminu. 
8. Sprawiedliwe wyroki boskie - “Świtezianka” powtórka do egzaminu. 
9. “Opowieść wigilijna” - powtórka do egzaminu. 
10. “Tyle wiemy o sobie...” wiersz Szymborskiej. 
11. Piszemy relację z wydarzenia. 
12. Praca z tekstem - powtórka o dramacie. 
13. Wpływ ideologii na jednostkę. 
14. Zabiegi retoryczne w przemówieniu - “Folwark zwierzęcy”. 
15. Recenzja - ćwiczenia redakcyjne. 
16. Losy Żydów w okupowanej Warszawie - “Pianista”. 
17. Powstanie warszawskie oczami cywila. 
18. Czy to była kula? - “Elegia o chłopcu polskim”. 
19. “Mały Książę” - powtórka do egzaminu. 

 Biologia 1. Materia i energia w ekosystemie. 
2. Podsumowanie z działu “Ekologia”. 
3. Sprawdzian pisemny z działu “Ekologia” - 13. 05. 
4. Różnorodność biologiczna. 

 Chemia 1. Estry – produkty reakcji estryfikacji. 
2. Charakterystyka aminokwasów. 
3. Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów. 
4. Sprawdzian pisemny z działu “Pochodne węglowodorów” - 04. 05. 
5. Omówienie sprawdzianu. 
6. Charakterystyka tłuszczów. 
7. Białka - ich właściwości i reakcje charakterystyczne. 
8. Glukoza i fruktoza – monosacharydy. 
9. Monosacharydy - rozwiązywanie zadań tekstowych. 
10. Sacharoza – disacharyd. 
11-12. Skrobia i celuloza – polisacharydy. 

 WF 1. Gimnastyka korekcyjna- kształtujemy prawidłową postawę ciała. 

2. Edukacja zdrowotna – zasady aktywnego wypoczynku. 

3. Ćwiczenia do domu do samodzielnego wykonania. 

4. Idea starożytnego i nowożytnego ruchu olimpijskiego. 

 WOS        1. Media i opinia publiczna. 

       2. Organizacje międzynarodowe. 

       3. Unia Europejska. 

       4. Problemy współczesnego świata(2godz) 

       5. Konflikty zbrojne na świecie. 

 Historia 8a/8b        1.  Stan wojenny. 



       2. Upadek PRL. 

       3. Rozpad ZSRR. 

       4. Jesień Narodów (2godz.) 

       5. Chiny mocarstwem. 

       6. Bliski Wschód na przełomie XX/XXI wieku 

       7. Integracja europejska. 

       8. Dzisiejszy świat (2godz) 

       9. Polska w Nato i Unii Europejskiej. 

          Wdż w R 8a/8b          1.Metody rozpoznawania płodności. 
                                               2. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne. 
                                               3. Niepłodność i wielkie pragnienie dziecka. 
                                               4. Inicjacja seksualna czy warto czekać? 
Inne zajęcia:  

ZŚK - język polski 
1.Powieść historyczna – ćwiczenia. 
2.Symbol i alegoria. 
3.Treny – obraz cierpienia ojca po śmierci dziecka. /2 godz./ 
4.Satyra – gatunek dydaktyczny. 
5."Żona modna" I. Krasickiego przykładem satyry. /2 godz./ 
6.Powtórzenie wiadomości o zdaniu pojedynczym. 
7.Prawa człowieka i prawa dziecka. /2 godz./ 
8.Rodzaje rymów na przykładzie "Pieśni XIV" J. Kochanowskiego. 

 

ZŚK - język angielski 
1. Poznajemy zasady tworzenia strony biernej w czasach present simple i past simple. Uczeń 

potrafi te konstrukcje stosować w praktyce. /2h/ 
2. Vocabulary practice - przymiotniki z przedrostkami un-, im- il-.  Praca z tekstem słuchanym 

- uczeń określa główną myśl wypowiedzi. /2h/ 
3. Poznajemy zwroty służące do zgadzania i niezgadzania się. At the concert – praca 

zdialogiem. /2h/ 
4. Wypowiedź pisemna: e-mail z zaproszeniem. Powtarzamy czasy present continuous, 

present simple, past simple, past continuous – utrwalamy formę.  /2h/ 
 

 

Robotyka 

Baltie – praca z programem – tryb budowanie. 

 

 

 

 


