
 Treści: 25.05.2020 r.– 07.06.2020 r. 

 

1 Religia (GP) 1. Jezus uczy nas kochać wszystkich ludzi. 
2. Przyjmujemy Ducha Świętego- Zesłanie Ducha Świętego.  
3. Jestem dzieckiem Bożym.  
4. Czuwamy i modlimy się. 

Edukacja 
informatyczna 
 (ŁK) 

1. Zabawa i nauka przy komputerze. 
2. Zabawa i nauka przy komputerze. 

Edukacja 
Muzyczna (MP) 

1. Śpiewamy dla naszej mamy. 
2. Co jest orkiestra? 

Język angielski  
(BO) 

1. To już potrafię! - Utrwalenie i powtórzenie wiadomości z rozdziału 5: The 
sore paw. 

2. Toys. - Poznajemy nazwy zabawek, wprowadzenie słownictwa z rozdziału 
6: The missing skateboard. 

3. Where is my bike? - Pytamy, gdzie jest zabawka oraz udzielamy 
odpowiedzi z użyciem: in, on, under. 

Edukacja  
wczesnoszkolna 
- 1a (ES) 

1. Edukacja polonistyczno- społeczna: 
         - Prawa i obowiązki dzieci 
         - Symbole narodowe 
         - Przepisywanie zdań 
         - Czytanie ze zrozumieniem 
         - Podporządkowywanie zdań i informacji do ilustracji 
         - Rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych i innych osób                 

- Układanie pytań do wywiadu, przeczytanego tekstu 
         - Ćwiczenia w przepisywaniu 
         - Pisanie z pamięci wyrazów i prostych zdań 
         - Kształtowanie umiejętności opowiadania 
         - Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych pomysłów 
         - Rozwijanie czujności ortograficznej 
         - Rozwijanie czytelnictwa poprzez pracę z lekturą 

2. Edukacja matematyczno- przyrodnicza: 
         - Obliczenia zegarowe 
         - Obliczenia kalendarzowe 
         - Doskonalenie techniki liczenia w zakresie 50 bez przekraczania progu     
dziesiątkowego 
       - Utrwalenie figur geometrycznych 
       - Utrwalenie Rozwiązywanie zadań tekstowych 
       - Wprowadzenie jednostki pojemności: litr 
       - Utrwalenie informacji na temat pór roku 
       - Wdrażanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie w           
związku z porami roku 
       - Przybliżenie zagrożeń ze strony zjawisk przyrodniczych takich jak burza 
       - Wdrażanie do właściwego zachowania się podczas burzy 

3. Edukacja plastyczno- techniczna: 
       - “Szczęśliwe dzieci” - wykonanie kredkami świecowymi ilustracji do 
            Wiersza “My, dzieci” 
       - Przedstawienie postaci w ruchu 
       - Zachowanie proporcji 
       - Laurka dla mamy 
       - Bezpieczne posługiwanie się materiałami technicznymi 
       - Rysunek “Moje wakacje”. 

Edukacja  Edukacja polonistyczno - społeczna: 
1. Prawa o obowiązki dzieci. 



wczesnoszkolna 
- 1b (VM) 

2. Symbole narodowe. 
3. Przepisywanie zdań. 
4. Czytanie ze zrozumieniem. 
5. Przyporządkowanie zdań i informacji do ilustracji. 
6. Rozróżnianie samogłosek i spółgłosek. 
7. Rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych i innych osób. 
8. Układanie pytań do przeczytanego tekstu. 
9. Pisanie z pamięci wyrazów i prostych zdań. 
10. Kształtowanie umiejętności opowiadania. 
11. Doskonalenie umiejętności budowania wyrazów z sylab. 
12. Doskonalenie umiejętności układania i zapisywania zdań. 
13. Rozwijanie umiejętności samooceny. 
14. Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych pomysłów. 
15. Doskonalenie umiejętności recytacji wierszy. 
16. Nauka na pamięć alfabetu. 
17. Rozwijanie umiejętności budowania opisu. 
18. Układanie i zapisywanie krótkich zdań na podany temat. 

 
Edukacja matematyczno – przyrodnicza: 

1. Obliczenia zegarowe. 
2. Obliczenia kalendarzowe. 
3. Obliczenia pieniężne. 
4. Obliczenia wagowe. 
5. Wprowadzenie jednostki pojemności - litr. 
6. Rozwiązywanie zadań tekstowych. 
7. Doskonalenie techniki liczenia w zakresie 50, bez przekraczania progu 

dziesiątkowego. 
8. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. 
9. Utrwalenie umiejętności rozpoznawania i podawania cech 

charakterystycznych figur geometrycznych. 
10. Utrwalenie poznanych wiadomości na temat pór roku. 
11. Wdrażanie do prowadzenia obserwacji przyrody zgodnie z porami roku. 
12. Wdrażanie do właściwego zachowania podczas burzy. 
13. Wdrażanie do właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia. 

 
Edukacja plastyczno-techniczna: 

1. Ilustracja do wiersza – wykonanie pracy kredka świecową. 
2. Przedstawienie postaci w ruchu. 
3. Zachowanie proporcji. 
4. Moje wakacje – rysunek. 
5. Swobodny dobór techniki plastycznej do podanego tematu. 

   

   

2 Religia (GP) 1. Pan Jezus przebacza nam grzechy. 
2. Pan Jezus czyni nas Kościołem- Zesłanie Ducha Świętego.  
3. Panu Jezusowi powierzamy chorych - o namaszczeniu chorych.  
4. Pan Jezus błogosławi naszym rodzicom - o sakramencie małżeństwa.  

Edukacja 
informatyczna 
(ŁK) 

1. Zabawa i nauka przy komputerze. 
2. Zabawa i nauka przy komputerze. 

Edukacja  
wczesnoszkolna 
- 2a (TZ) 

 Edukacja polonistyczno-społeczna 
1. Rozmowy na temat współczesnego świata mediów i świata cyfrowego. 
2.  Rozwijanie zdolności dzieci do poszukiwania potrzebnych informacji. 
3. Powtarzanie zasad ortograficznych. 
4. Redagowanie opowiadania. 
5. Redagowanie opisu do ilustracji. 



6. Nadawanie tytułów ilustracjom. 
7. Czytanie z podziałem na role. 
8. Doskonalenie czytania i słuchania ze zrozumieniem. 

Edukacja matematyczno-przyrodnicza 
1.  Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000. 
2. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000. 
3. Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych. 
4. Rysowanie figur geometrycznych i mierzenie ich boków. 
5. Wdrażanie do obliczania obwodów figur geometrycznych  
6. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej. 
7. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w poznanym 

zakresie liczbowym. 
8. Stosowanie w praktyce zasad kolejności wykonywania działań. 
9. Objaśnienie pojęć wody stojące, zbiorniki sztuczne i naturalne. 
10. Rośliny i zwierzęta żyjące w zbiornikach wodnych. 
11. Zastosowanie zbiorników wodnych 
12. Wdrażanie do odczytywania danych na mapie fizycznej Polski. 

Edukacja plastyczno-techniczna 

1. Projektowanie plakatu o ochronie środowiska. 

2. Przedstawienie w formie plastycznej tematu “Sport to zdrowie”. 

Edukacja 
muzyczna (MP) 

1. Muzyka ilustracyjna. 
2. Elementy muzyki: staccato i legato. 

Język angielski 
(BO) 

1. To już potrafię! - Utrwalenie i powtórzenie wiadomości z rozdziału 5: 
What’s the matter? 

2. Places. - Poznajemy miejsca odwiedzanie na wakacjach; wprowadzenie 
słownictwa z rozdziału 6: On holiday. 

3. There’s a park. - Wymieniamy miejsca znajdujące się w mieście oraz 
pytamy o nie. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
- 2b (UK) 

Edukacja polonistyczno-społeczna. 

1. Wprowadzenie uczniów w tematykę filmową, tworzenie rodzin wyrazów 

związanych z filmem 

2. Pisownia czasowników i przymiotników z przeczeniem ,,nie” 

3. Poprawne zapisywanie wyrazów z ą i ę. 

4. Wyszukiwanie rymów i wersów w wierszu 

5. Rozwijanie słownictwa na podstawie przeczytanych tekstów, praca z 

idiomami i powiedzeniami. 

6. Opisywanie osób na podstawie ilustracji, redagowanie opisu postaci. 

7. Samodzielne pisanie życzeń, utrwalenie zasad pisowni form 

grzecznościowych. 

8. Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych. 

Edukacja matematyczno-przyrodnicza. 

1. Rozwiązywanie zadań różnego typu na porównywanie różnicowe. 

2. Układanie tekstu do podanego działania. 

3. Dodawanie i mnożenie w poznanym zakresie liczbowym. 

4. Wykonywanie działań zgodnie z zasadą kolejności działań. 

5. Zadania tekstowe na obliczenia wagowe i pieniężne, zegarowe. 

6. Rola transportu wodnego w życiu i gospodarce człowieka, jego rodzaje. 

Edukacja plastyczno-techniczna. 

1. Ilustrowanie pisowni wyrazów z ,,h”  



2. Tworzenie modelu statku, czytanie instrukcji 

3. Prezent dla mojej ukochanej mamy. 

WF 1. Aktywna turystyka –wykorzystanie terenu do zabawy. 

2. Ćwiczenia do domu do samodzielnego wykonania. 

3. Edukacja zdrowotna – sposoby ochrony przed nadmiernym 

nasłonecznieniem i niską temperaturą. 

4. Rytm, muzyka, taniec –improwizacja ruchowa do wybranej muzyki. 

5. Rekreacja - nordic walking, rolki, ringo, kometka. 

   

3 Religia (ks. LW)  
3a 
 
 
3b 
 

1. Kochać Jak Jezus. 
2. Maryja pierwsza wśród błogosławionych. 
3. Otrzymujemy misję! Obrzędy zakończenia. 

 
1. Kochać Jak Jezus. 
2. Maryja pierwsza wśród błogosławionych. 
3. Otrzymujemy misję! Obrzędy zakończenia.  
4. Szczęśliwi ubodzy w duchu. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do 

nich należy królestwo niebieskie. 
Edukacja 
informatyczna 
(ŁK) 

1. Oglądamy prezentacje multimedialną.  
2. Uruchamiamy program z prezentacją. 

Edukacja 
muzyczna (MP) 

1. Kontrabas – instrument strunowy, smyczkowy. 
2. Quiz muzyczny – jaki to instrument? 

Język angielski 
(BO)  

1. To już potrafię! - Utrwalenie i powtórzenie wiadomości z rozdziału 5: The 
things we do every day. 

2. At the beach. - Czynności wykonywane na plaży; wprowadzenie 
słownictwa z rozdziału 6. 

3. Rozumienie tekstu słuchanego; An adventure story. - Praca z tekstem. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
-3b (BD) 

1. Co jest naprawdę piękne? Stolice, osobowości, zabytki Polski. Obliczanie 
obwodów figur geometrycznych. Łamigłówki logiczne. Przygotowanie 
plakatu reklamującego wybrane państwo europejskie.  

2. Jaki piękny jest nasz język. Wzbogacenie słownictwa czynnego dzieci. 
Utrwalenie widomości o poznanych częściach mowy. Gry i zabawy 
przyrodnicze. Wprowadzenie mnożenia sposobem pisemnym. Liczby 
parzyste i nieparzyste. Znaki rzymskie. Wakacyjne plany – technika 
dowolna.  

3. Poezja jest piękna - czytanie wierszy i ich analizowanie. Bezpieczeństwo i 
pierwsza pomoc. Powtórzenie wiadomości - zadania i zagadki 
matematyczne. Wakacyjne rady.   

Edukacja 
wczesnoszkolna 
- 3a (AS) 

1.Jak piękny jest nasz język! Gry i zabawy przyrodnicze. Mnożenie 
sposobem pisemnym. Liczby parzyste i nieparzyste. Znaki rzymskie. 
 

       2. Poezja - czytanie wierszy i ich analiza. Bezpieczeństwo i pierwsza 
pomoc. Powtórzenie wiadomości - zadania i zagadki matematyczne. 
        Wiadomości praktyczne- obliczenia: zegarowe, kalendarzowe, związane z 
mierzeniem, ważeniem. 

        Obwody figur. 
 
       Edukacja plastyczna: Reklama europejskiego państwa w formie plakatu. 
Wakacyjne plany- technika dowolna. 

   

4 Religia (ks. LW) 1. Pan Jezus jest moim Dobrym Pasterzem. 

2. Jezus uczy mnie zaufania. 



3. Jezus uczy mnie posłuszeństwa. 

Informatyka 1. Podsumowanie i utrwalenie wiadomości - edytor tekstu. 
2. Wyszukujemy informacje w Internecie – wprowadzenie do Internetu i 

metody szukania informacji w Internecie. 
Muzyka (MP) 1. Ruch przy muzyce. 

2. Gramy na fletach. 
Język angielski 
(AC) 

1. Ćwiczenie znajomości słownictwa i gramatyki z rozdziałów 7-8. 
2. Wypowiadanie się na temat czynności dnia codziennego oraz form 

spędzania czasu wolnego – gry i zabawy językowe. 
3. Ćwiczenia w rozumieniu tekstu słuchanego i czytanego oraz mówienia i 

tworzenia krótkich tekstów użytkowych 
4. Określanie czasu (dnia tygodnia/ pory dnia, godziny) - ćwiczenia w 

podawaniu daty urodzenia. 
5. Opowiadanie o czynnościach z teraźniejszości na podstawie materiału 

wizualnego. 
6. Wykorzystywanie technik samodzielnej pracy z językiem - wykonywanie 

map mentalnych. 
7. Nazywanie miejsc w mieście na podstawie definicji. 
8. Pisanie maila dotyczącego wspólnego wyjścia.  

Godzina  
Wychowawcza  
(LO) 

1. Dlaczego moje życie ma sens? 
2. Tolerancja i szacunek wobec siebie i innych. 

Język polski (LO) 1. ”I tak się właśnie cała historia zaczyna...”Moja opowieść do ilustracji 
2. Czego oczekują i jacy są Charlie i Lucy? 
3. O pewnym niezwykłym spotkaniu. Historia rybaka, jego żony i złotej 

rybki. 
4. Kochać, wymagać i akceptować. 
5. Podmiot i orzeczenie. 
6. Po co nam spójniki? 
7. Mistrz ortografii. Powtarzamy i utrwalamy zasady pisowni. 

Matematyka 
(AN) 

1. Ułamek jako wynik dzielenia. 
2. Ułamek o mianowniku 10, 100, 1000. (2h) 
3. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości - ułamki zwykłe. 
4. Sprawdzian wiadomości - ułamki zwykłe. 
5. Co to jest pole figury? 
6. Jednostki pola. Pole prostokąta. 

Technika (MB) 1. W podróży. 
2. Piesza wycieczka. 

Plastyka (UK) 1. Wymarzona laurka na Dzień Matki. 
2. Uruchom wyobraźnię realizacją pracy twórczej. 

Przyroda (MB) 1. Z biegiem rzeki. 
2. Życie w jeziorze. 
3. Warunki życia na lądzie. 
4. Las ma budowę warstwową. 

WDŻ w R (GP) 1. Zaczynam dojrzewać- zajęcia z grupą chłopców.  
2. Nowy członek rodziny- zajęcia z grupą dziewcząt.  

Historia (AW) 1. Odzyskanie niepodległości. 

2. Szare Szeregi. 

WF 1. Aktywna turystyka –wykorzystanie terenu do zabawy. 
2. Ćwiczenia do domu do samodzielnego wykonania. 
3. Edukacja zdrowotna – sposoby ochrony przed nadmiernym 

nasłonecznieniem i niską temperaturą. 
4. Rytm, muzyka, taniec –improwizacja ruchowa do wybranej muzyki. 
5. Rekreacja - nordic walking, rolki, ringo, kometka. 

   



5 Informatyka (ŁK) 1. Sprawdzian wiadomości - edytor tekstu. 
2. Przygotowujemy komiks - łączenie tekstu i grafiki. 

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

1. When is your birthday? – daty, miesiące I liczebniki porządkowe. 
2. I’m going to have a party – wyrażamy  intencje I zamiary. 
3. In the country – opisujemy krajobrazy. 
4. ‘Be going to’ – zdania twierdzące I przeczące. 
5. Sporty Sue: Episode 8 – Sue, you’re brilliant! - praca z historyjką obrazkową. 

Muzyka (MP) 1. Powtórzenie poznanych piosenek. 

2. O rodzinie w rytmie rock and rolla. 

Język polski 5b 
(LO) 

1. Kto, dla kogo i o czym śpiewa kołysankę. 
2. Dyktando sprawdzające. 
3. Kto opowiada o porwaniu Stasia i Nel? 
4. Szlak wędrówek Stasia i Nel. 
5. Najciekawsza przygoda bohaterów - Stasia i Nel. 
6. Egzotyczne piękno afrykańskiej flory i fauny. 
7. Za co podziwiamy Stasia Tarkowskiego? Charakterystyka postaci. 

Matematyka 5a 
(SS) 

1. Dodawanie liczb całkowitych - ćwiczenia i zadania. 
2. Odejmowanie liczb całkowitych. 
3. Odejmowanie liczb całkowitych - ćwiczenia i zadania. 
4. Pisemna praca kontrolna – liczby całkowite, dodawanie i odejmowanie 

liczb całkowitych. 
5. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. 
6. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych - ćwiczenia i zadania. 
7. Porównywanie ułamków dziesiętnych. 

Matematyka 5b 
(AN) 

1. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. (2h) 
2. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości - ułamki dziesiętne. 
3. Sprawdzian wiadomości - ułamki dziesiętne. 
4. Prostopadłościany i sześciany. 
5. Przykłady graniastosłupów prostych. 
6. Siatki graniastosłupów prostych. 

Technika5a  
(MB) 

1. Wykonanie gwiazdy z drucika. 
2. Jak powstaje rysunek techniczny. 

Technika 5b 
(MB) 

1. Szkice techniczne. 
2. Zdrowie na talerzu. 
3. Sprawdź, co jesz. 
4. Jak przygotować zdrowy posiłek? 

Geografia (BM) 1. Krajobraz śródziemnomorski. 
2. Krajobraz tajgi i tundry. 

Biologia (MS) 1. Charakterystyka roślin okrytonasiennych. 
2. Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych. 

Język polski  
- 5a (MK) 

1. Bądźmy czujni. 
2. Bądźmy tolerancyjni. 
3. Co to jest przypowieść? 

4. Rola plakatów społecznych. 

5. Pudełko z wyobraźnią. 

6. Rodzaje głosek. 

7. Rodzaje głosek. 

8. Akcent wyrazowy. 

9. Kilka słów o filmie. 

Historia 5a/5b 
(AW) 

1. Wielka Wojna z zakonem krzyżackim. 

2. Synowie Jagiełły-wojna trzynastoletnia. 

3. Od rycerstwa do szlachty-przywileje szlacheckie. 

4. Polska i Litwa w XIV wieku. 



Plastyka 5a/5b 
U.K 

1. Kompozycja obrazu - układ elementów w pracy plastycznej 
2.  Pomysły na karki okolicznościowe. 

WF 1. Aktywna turystyka –wykorzystanie terenu do zabawy. 
2. Ćwiczenia do domu do samodzielnego wykonania. 
3. Edukacja zdrowotna – sposoby ochrony przed nadmiernym 

nasłonecznieniem i niską temperaturą. 
4. Rytm, muzyka, taniec –improwizacja ruchowa do wybranej muzyki. 
5. Rekreacja - nordic walking, rolki, ringo, kometka. 

Religia (ks. LW) 1. Słowo Boże moim drogowskazem do nieba. 

2. Modlitwą i czynem odpowiadam na słowo Boże. 

3. Zasłuchany w słowo Pana chcę żyć lepiej. 

   

6 WDZ w R  
- 6a (GP) 

1. Mój styl to zdrowie- zajęcia z grupą chłopców. 
2. Dojrzewam do kobiecości- zajęcia z grupą dziewcząt.  

Informatyka (ŁK) 1. Zastosowanie komputerów. 
2. Zastosowanie komputerów. 

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

1. My adventure list: aktywny wypoczynek. Wprowadzenie słownictwa. 
2. I’ve never done that! Opisywanie swoich doświadczeń związanych z 

aktywną formą wypoczynku. 
3. Czas Present perfect z never i ever  oraz przypomnienie czasowników  

nieregularnych (past participle) 
1. Let’s go green! Działania przyjazne środowisku. 
2. Save the Sea: Episode 8 – The Eco-England Awards. Praca z 

historyjką obrazkowa. Czas Present perfect z just 
3. Czas Present perfect vs Past simple - ćwiczenia gramatyczne w 

mówieniu. 
4. Train your brain! Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne 

umiejętności 
5. An eco-friendly event: Akcja ekologiczna. 

Muzyka (MP) 1. Cztery pory roku z maestro Vivaldim. 
Matematyka 
(AN) 6a i 6b 

1. Pole powierzchni graniastosłupów prostych. (2h) 
2. Objętość graniastosłupów. (3h) 
3. Ostrosłupy. 
4. Pole powierzchni ostrosłupów. 

Technika (MB) - 
6a, 6b 

1. Wymiarowanie rysunków technicznych. 

Język polski  
- 6b (IO) 

       1.    Bohaterowie nauki - władca piorunów. 
       2.    Bohaterowie nauki – szopa przy Lhomond. 
       3.    Omówienie lektury - “W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza. /5 g./ 

Geografia (BM) 1. Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji. 
2. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi. 

Język polski  
- 6a (MK) 

1. Kochanowski - twórczość. 
2. Fraszki Kochanowskiego. 
3. Adam Mickiewicz fragmenty “Pana Tadeusza” 
4. Polowanie na niedźwiedzia - streszczenie. 
5. Niezwykły koncert Wojskiego. 
6. Środki artystyczne w lekturze. 
7. Dedykacja i podziękowanie - ćwiczenia redakcyjne. 
8. Spojrzeć inaczej na utwór - adaptacja. 
9. Magia teatru. 

Plastyka 6a/6b 
(U.K) 

1. Widok za oknem malowany techniką pointylizmu. 
2. Jak analizować dzieło malarskie? 

  
Religia 
- 6a (GP) 

1. Św. Maksymilian Kolbe uczy mnie jak wiarę poprzeć czynami.  

2. Bł. Karolina uczy mnie, że Bóg jest najważniejszy.  



 
 
 

3. Ojciec Pio uczy mnie posłuszeństwa Bogu. 

4. Marka Teresa z Kalkuty uczy mnie zmieniać świat w imię Boże. 

Religia -  
6b (ks. LW) 
 

1. Pielęgnując tradycje, świadczę o swojej wierze. 

2. Święci żyją wśród nas i chcą nam pomagać. 

3. Męczeństwo św. Szczepana przykładem mężnego dawania świadectwa. 

WF 1. Aktywna turystyka – wykorzystanie terenu do zabawy. 
2. Ćwiczenia do domu do samodzielnego wykonania. 
3. Edukacja zdrowotna - sposoby ochrony przed 

               nadmiernym nasłonecznieniem i niską temperaturą. 
4. Rytm, muzyka, taniec –improwizacja ruchowa do wybranej muzyki. 
5. Rekreacja - nordic walking, rolki, ringo, kometka. 

Historia 6a/6b 
(AW) 

1. Legiony Polskie we Włoszech (2 godz.) 

2. Księstwo Warszawskie (2 godz.) 

Biologia (MS) 1. Sprawdzian pisemny “Kręgowce stałocieplne”. 
2. Omówienie sprawdzianu. Podsumowania pracy w II okresie. 

Godzina z 
wychowawcą 

1. Jak się uczyć, aby się nauczyć, poznanie technik nauki. 
2. Jak podobieństwa i różnice wpływają na nasze wzajemne kontakty? 

   

7 Informatyka (ŁK) 1. Internet jako źródło informacji – wyszukiwanie informacji i usługi 
internetowe 

2. Internet jako źródło informacji – wyszukiwanie informacji i usługi 
internetowe 

Język angielski 
(UK) 
7A i 7B 

1. Rozwiązujemy egzamin ósmoklasisty w zeszycie ćwiczeń - test numer 3. 
2. Rozwiązujemy egzamin ósmoklasisty w zeszycie ćwiczeń - test numer 4. 
3. I & II conditional – usystematyzowanie wiedzy na temat okresów 

warunkowych. 
4. Rozwiązujemy egzamin ósmoklasisty w zeszycie ćwiczeń - test numer 5. 
5. Rozwiązujemy egzamin ósmoklasisty w zeszycie ćwiczeń - test numer 6. 
6. Short grammar test exam style - ćwiczymy parafrazy na egzamin 
7. Rozwiązujemy egzamin ósmoklasisty w zeszycie ćwiczeń - test numer 7. 

Muzyka (MP)  1. Kalendarz muzyczny. 
Język niemiecki 
(AT) 

1. Taniec na lodzie jest naszym życiem. 
2. Czego potrzebujemy do gry w piłkę nożną? 
3. Wizyta w Monachium. 
4. Powtórzenie wiadomości - test. 

Fizyka – 7a/7b 
(SS) 

1. Ciśnienie - rozwiązywanie zadań. 
2. Pisemna praca kontrolna - objętość, gęstość, ciśnienie. 
3. Ciśnienie hydrostatyczne. 

Matematyka 
(AN) 

1. Pierwiastki drugiego i trzeciego stopnia. 
2. Działania na pierwiastkach. (3h) 
3. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości - potęgi i pierwiastki. 
4. Sprawdzian wiadomości - potęgi i pierwiastki. 
5. Przykłady graniastosłupów. 
6. Siatki graniastosłupów. 

Język polski (IO)        1.    Iqbal Masih - mały wielki człowiek. 
       2.    Niepisane prawa. 
       3.    Pozytywizm w Europie i w Polsce. 
       4.    Omówienie lektury - “Syzyfowe prace” S. Żeromskiego. /5 g./ 

Geografia (BM) 1. Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki. 
2. Podsumowanie działu: “Relacje między elementami środowiska 

przyrodniczego”. 
3. Poznaję region, w którym mieszkam. 
4. Moja Mała Ojczyzna. 

Plastyka 7a/7b 1. Spotkanie ze sztuką- dziedziny sztuk plastycznych (powtórzenie 



(U.K) wiadomości). 
3. Jak analizować dzieła malarskie? (powtórzenie wiadomości) 

Chemia (MS) 1. Elektrolity i nieelektrolity. 
2. Wzory i nazwy wodorotlenków. 
3. Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu. 

Historia 7a/7b 
(AW) 

1. Włochy i Hiszpania w dwudziestoleciu międzywojennym (2godz.) 

2. Marsz ku wojnie (2 godz.) 

Biologia (MS) 1. Choroby zakaźne i choroby pasożytnicze. 
2. Choroby cywilizacyjne. 
3. Uzależnienia - kofeina i nikotynizm. 
4. Uzależnienia - alkoholizm, lekomania i narkomania. 

WF 1. Edukacja zdrowotna – przyczyny i skutki otyłości oraz                           
nieuzasadnionego odchudzania się. 

2. Rytm, muzyka, taniec - ćwiczenia w rytmie disco. 
3. Ćwiczenia do domu do samodzielnego wykonania. 
4. Rekreacja - nordic walking, rolki, ringo, kometka. 
5. Zabawy w terenie wg. inwencji ucznia. 

  
Religia 7a  
(ks. LW) 
 
 
 
7b 

1. Franciszkańska idea ubóstwa. 

2. Dziedzictwo św. Tomasza. 

3. Inkwizycja – prawda i mity. 

 

1. Franciszkańska idea ubóstwa. 

2. Dziedzictwo św. Tomasza. 

3. Inkwizycja – prawda i mity. 

4. Św. Stanisław patronem Polski. 

   

8 Religia 8b (GP) 
 

1. Unia Brzeska i Kościół gracko-katolicki.  

2. Pięćdziesiątnica- o Zesłaniu Ducha Świętego.  

3. Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie- o ekumenizmie.  

4. Tajemnica Trójcy Świętej.  

Religia 8a  
(ks. LW) 
 

1. Unia brzeska i Kościół grekokatolicki. 

2. Zesłanie Ducha Świętego. 

3. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. 

Godzina z 
wychowawcą 
 -  8a (SS) 

1. Zagrożenia podczas korzystania z internetu w czasie nauczania zdalnego. 
2. Przypomnienie procedur egzaminacyjnych i zasad rekrutacji. 

Informatyka (ŁK) 1. Tworzenie strony internetowej – poprawianie wyglądu strony 
2. Tworzenie strony internetowej – poprawianie wyglądu strony 

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

1. Rozwiązujemy egzamin ósmoklasisty z repetytorium Macmillana - test 

numer 5a. 

2. Rozwiązujemy egzamin ósmoklasisty z repetytorium Macmillana - test 

numer 6a. 

3. I & II conditional – usystematyzowanie wiedzy na temat okresów 

warunkowych. 

4. Rozwiązujemy egzamin ósmoklasisty z repetytorium Macmillana - test 

numer 7a. 

5. Rozwiązujemy egzamin ósmoklasisty z repetytorium Macmillana - test 

numer 8a. 

Język niemiecki 
(AT)  

1. Zarezerwowaliśmy bilety w Internecie 



2. Czas przeszły Praeteritum – formy regularne. (Dodatkowe ćwiczenia 
gramatyczno-leksykalne dla kl. 8a) 

3. Lubiłem/ lubiłam czytać „Alicję w krainie czarów” 
4. Czas przeszły Praeteritum – formy nieregularne. (Dodatkowe ćwiczenia 

gramatyczno-leksykalne dla kl. 8a) 
Wdż w R - 7b 1. Uzależnienia chemiczne. 

2. Uzależnienia behawioralne. 
Język polski  
- 8b (LO) 

1. Geneza powieści “Quo vadis” H. Sienkiewicza. 
2. Świat przedstawiony w powieści H. Sienkiewicza. 
3. Prawda historyczna a fikcja literacka w powieści “Quo vadis”. 
4. Bohaterowie w powieści “Quo vadis”. 
5. Z problemów techniki narracyjnej. 
6. ”Tam się człowiek napije, nadysze ojczyzny” czyli o genezie i treści “Pana 

Tadeusza”. 
7. ”Ostatni zajazd, ostatnia nuta staropolska, ostatni, co tak poloneza wodzi” 

- obrazy z życia szlachty - “Pan Tadeusz”. 
8. Błądzenie jest rzeczą ludzką - Jacek Soplica – bohater “Pana Tadeusza”. 

Zajęcia z 
wychowawcą - 
8b (GP) 

1. Czy i jak można zapanować nad stresem? 
2. Przypomnienie zasad, procedur i formalności związanych z Egzaminem 

ośmioklasisty.  
Fizyka – 8a/8b 
(SS) 

1. Pisemna praca kontrolna – zjawisko załamania światła, soczewki. 
2. Konstrukcja i cechy obrazów powstających w soczewce skupiającej. 
3. Konstrukcja i cechy obrazów powstających w soczewce rozpraszającej. 
4. Oko i aparat fotograficzny. 

Matematyka 
(SS) 

1. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty - praca z Powtórkomatem8 
GWO - Ćwiczenia powtórzeniowe 8. 

2. Liczba pi. Długość okręgu. 
3. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty - praca z Powtórkomatem8 

GWO – Test sprawdzający 14. 
4. Pisemna praca kontrolna – styczna do okręgu, długość okręgu. 
5. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty - praca z Powtórkomatem8 

GWO - Ćwiczenia powtórzeniowe 11. 
6. Pole koła. 
7. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty - praca z Powtórkomatem8 

GWO – Test sprawdzający 6. 
8. Pole koła - ćwiczenia i zadania. 

EDB (MO)  1. Zagrożenia we współczesnym świecie - podsumowanie.  
2. Bezpieczeństwo Polski w stosunkach międzynarodowych. 

Geografia (BM) 1. Ludność i gospodarka Australii. 
2. Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktydy. 

Język polski  
- 8a (MK) 

1. Fonetyka – upodobnienia fonetyczne (powtórka). 
2. Uproszczenia grup spółgłoskowych - powtórka. 
3. Mowa zależna i niezależna. 
4. Wyraz podstawowy i pochodny - powtórka ze słowotwórstwa. 
5. Formanty słowotwórcze - powtórka. 
6. Wyrazy złożone. 
7. Rodzina wyrazów - powtórka. 
8. Powtórzenie treści lektury “Kamienie na szaniec”. 
9. Powtórzenie treści lektury “Opowieść wigilijna”. 

Biologia (MS) 1. Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną. 
2. Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody. 

Chemia (MS) 1. Sacharoza – disacharyd. 
2. Skrobia i celuloza – polisacharydy. 
3. Utrwalenie wiadomości z działu “Substancje o znaczeniu biologicznym”. 
4. Sprawdzian pisemny z działu “Substancje o znaczeniu biologicznym”. 



5. Mol, masa molowa i objętość molowa. 
WF 1. Edukacja zdrowotna – przyczyny i skutki otyłości oraz                           

nieuzasadnionego odchudzania się. 

2. Rytm, muzyka, taniec - ćwiczenia w rytmie disco. 

3. Ćwiczenia do domu do samodzielnego wykonania. 

4. Rekreacja - nordic walking, rolki, ringo, kometka. 

5. Zabawy w terenie wg. inwencji ucznia. 

WOS (AW) 1. Problemy współczesnego świata (2 godz.) 

2. Konflikty na świecie (2 godz.) 

Historia 8a/8b 
(AW) 

1. Jesień Narodów. 

2. Chiny mocarstwem. 

3. Bliski Wschód na przełomie XX/XXI wieku. 

4. Integracja europejska. 

5. Dzisiejszy świat. 

6. Polska w NATO i Unii Europejskiej. 

Wdż w R 8a/8b 
(AW)  

1. Inicjacja seksualna czy warto czekać? 

2. Dojrzałość do małżeństwa. 

3. Wobec choroby, cierpienia i śmierci. 

                  

Inne zajęcia:  

ZŚK - język polski (IO) 
       1.    Analizujemy budowę “Pieśni XIV”. 

                     2.     Iqbal Masih - mały wielki człowiek. 
                     3.     Niepisane prawa. 
                     4.     Omówienie lektury - “Syzyfowe prace” S. Żeromskiego. /3 g./ 

ZŚK - język angielski (UK) 
1. Rozwiązujemy egzamin ósmoklasisty w zeszycie ćwiczeń - test numer 3. 
2. Rozwiązujemy egzamin ósmoklasisty w zeszycie ćwiczeń - test numer 4. 
3. I & II conditional – usystematyzowanie wiedzy na temat okresów warunkowych. 
4. Podsumowanie wiadomości nabytych w klasie 7. 

Robotyka 

Baltie – praca z programem – tryb budowanie. 

 

ZKK (RT) 
1. Ćwiczenia usprawniające koncentrację. 
2. Utrwalenie zasad pisowni z ch/h, wielkiej i małej litery. 
3. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjnalno - społeczne: “Jak sobie radzić z trudnymi emocjami”. 

 

 


