
 Treści: od 7.06.2020 r. do końca roku szkolnego,  

 

1 Religia (GP) 1. O Św. Franciszku. 
2. Idziemy z Panem Jezusem- Boże Ciało.  
3. Podsumowanie naszej pracy.  
4. Z Panem Jezusem na wakacje. 

 Edukacja 
informatyczna 
 (ŁK) 

1. Kolorowa nauka.  
2. Zadania z wykorzystaniem poznanych aplikacji 

(Paint/Baltie/notatnik). 
 Edukacja 

Muzyczna (MP) 
1. Powtarzamy piosenki poznane w ciągu roku. 
2. Prawda czy fałsz. Powtórzenie wiadomości. 

 Język angielski  
(BO) 

1. The missing skateboard. Słuchamy ze zrozumieniem. 
2. Story activities. - Ćwiczymy poznane przyimki miejsca: 

in/on/under. 
3. Where’s my skateboard? - Uczymy się nowej piosenki. 
4. Materials. - Poznajemy nazwy materiałów. 
5. Revision. - Utrwalamy wiadomości z rozdziału 6: The missing 

skateboard. 
 Edukacja  

wczesnoszkolna 
- 1a (ES) 

1.Edukacja polonistyczno- społeczna: 

 Pisanie z pamięci wyrazów i prostych zdań. 

 Rozwijanie umiejętności samooceny. 

 Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych pomysłów. 

 Rozwijanie umiejętności recytacji wierzy z pamięci. 

 Rozwijanie umiejętności przekładania języka literatury na 
rysunek. 

 Nauka na pamięć alfabetu. 

 Rozwijanie umiejętności budowania opisu. 

 Rozwijanie umiejętności opowiadania kawałów, śmiesznych 
historii i opowiadań. 

 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat własnych 
emocji. 

 Układanie i zapisywanie krótkich zdań na podany temat. 

 Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. 
2. Edukacja matematyczno- przyrodnicza: 

 Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

 Wykonywanie obliczeń pieniężnych. 

 Wykonywanie obliczeń kalendarzowych i wagowych. 

 Doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 100. 

 Wdrażanie do właściwego zachowania się sytuacji zagrożenia. 

 Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. 
3. Edukacja plastyczno- techniczna: 

 Rysunek do lektury. 

 “Moje wakacje” - wykonanie rysunku kredką świecową. 

 Wypowiadanie się za pomocą wskazanej techniki plastycznej. 



 Edukacja  
wczesnoszkolna 
- 1b (VM) 

Edukacja polonistyczno - społeczna: 
1. Utrwalenie nazw symboli oraz świadomości tożsamości 

narodowej. 
2. Nazywanie emocji własnych i innych osób. 
3. Rozwijanie umiejętności samooceny. 
4. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. 
5. Nauka na pamięć alfabetu. 
6. Pisanie z pamięci wyrazów i prostych zdań. 
7. Doskonalenie umiejętności układania i zapisywania zdań. 
8. Kształtowanie umiejętności samodzielnej formy wypowiedzi –

opowiadania i opisu. 
9. Doskonalenie staranności pisma. 

 
Edukacja matematyczno – przyrodnicza: 
      1. Doskonalenie umiejętności praktycznych – zegar, kalendarz, 
            przeliczanie pieniędzy. 

2. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych. 
3. Doskonalenie techniki liczenia w zakresie 50, bez przekraczania 
      progu. 
4.Wdrażanie do właściwego zachowania podczas burzy.  
5.Wdrażanie do właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia. 
6.Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności. 

 
Edukacja plastyczno-techniczna:  
      1. Moje wymarzone wakacje – ilustracja.  
      2. Bezpieczne zabawy wakacyjne – plakat. 
      3. Prezent dla taty. 

   
   
2 Religia (GP) 1. Zamieszkaj z nami- Boże Ciało.  

2. Pan Jezus wzywa nas do miłości bliźniego.  
3. Pan Jezus nazywa nas swymi przyjaciółmi.  

 Edukacja 
informatyczna 
(ŁK) 2a 

1. Przypomnienie wiadomości na temat obsługi komputera. 
 

 Edukacja 
informatyczna 
(ŁK) 2b 

1. Przypomnienie wiadomości na temat obsługi komputera. 
2. Przypomnienie i utrwalenie umiejętności obsługiwania 

poznanych programów komputerowych. 
3. Podsumowanie wiedzy na temat zachowania bezpieczeństwa 

podczas pracy przy komputerze. 

 Edukacja  
wczesnoszkolna 
- 2a (TZ) 

Edukacja polonistyczno-społeczna: 

1. Uczymy się rozpoznawać różne typy programów telewizyjnych. 

2. Układamy własny program telewizyjny. 

3. Filmowy wieczór- rozwijanie umiejętności językowych dzieci 

poprzez konstruowanie opowiadania. 

4. Edukacja filmowa i telewizyjna – reżyser, aktor, rodzaje filmów i 

programów. 



5. Rodzina – nasze miejsce na ziemi. 

6. Przeprowadzamy wywiady z najbliższymi. 

7. Nazywamy nasze uczucia. Jak mówić i pisać, by wyrazić uczucia? 

8. Emocje dobre, emocje trudne- ćwiczenia językowe w nazywaniu 

swoich przeżyć i uczuć. 

9. Dbamy o nasz język- powtarzamy ortografię i gramatykę. 

Edukacja matematyczno- przyrodnicza: 

1. Obliczenia pieniężne i wagowe. 

2. Obliczenia długości i szerokości. Symetria. 

3. Obliczenia kalendarzowe- utrwalenie znaków rzymskich. 

4. Gry i zabawy matematyczne. 

5. Obliczenia zegarowe.  

6. Różne zadania tekstowe. 

7. Zabawy z liczbami. 

8. Utrwalenie dodawania i odejmowania, mnożenia i dzielenia 

liczb.  

9. Wdrażanie do odczytywania danych na mapie fizycznej Polski. 

10. Znaczenie rzek dla życia i gospodarki człowieka. 

11. Poznanie roli transportu wodnego w życiu i gospodarce 

człowieka. 

12. Wdrażanie do bezpiecznego zachowania w czasie wakacji. 

13. Przybliżenie informacji o wakacyjnych zagrożeniach 

Edukacja plastyczna: 

1. Moje wakacyjne marzenia – samodzielny wybór materiałów do 

wykonania pracy. 

2. Pocztówka – reklama swojej miejscowości. 

 

 Edukacja 
muzyczna (MP) 

1. Powtarzamy piosenki poznane w ciągu roku. 
2. Podsumowanie i ocena pracy całorocznej. 

 Język angielski 
(BO) 

1. Story activities. - Ćwiczenia utrwalające There is... 
2. In this town. - Uczymy się nowej piosenki. 
3. The road safety. - Poznajemy zasady bezpieczeństwa na drodze. 
4. Odgrywamy historyjkę z wykorzystaniem zasad bezpieczeństwa. 
5. Revision. - Utrwalamy wiadomości z rozdziału 6: On holiday. 

 Edukacja 
wczesnoszkolna 
- 2b (UK) 

Edukacja polonistyczno-społeczna 

1. Doskonalenie techniki czytania i czytania ze zrozumieniem 

2. Wyszukiwanie w swoim otoczeniu przejawów piękna i dobroci 

3. Wzbogacanie słownika ucznia, ćwiczenia stylistyczne na 

podstawie przeczytanego tekstu oraz historyjki obrazkowej 

4. Kształtowanie świadomości gramatycznej i ortograficznej 

Edukacja matematyczno-przyrodnicza 

1. Utrwalanie znaków rzymskich 



2. Obliczenia kalendarzowe, zegarowe, pieniężne 

3. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych 

4. Utrwalanie mnożenia i dzielenia w poznanym zakresie 

5. Układanie zadań do ilustracji 

6. Rysowanie figur zgodnie z podanym warunkiem 

7. Poznanie przyczyn powodzi i zasad zachowania się podczas niej, 

poznanie pracy strażaka 

8. Wakacyjne zagrożenia i zasady zachowania się w czasie wolnym, 

pomoc w czasie wypadku rowerowego  

9. Utrwalenie nabytych wiadomości przyrodniczych 

Edukacja plastyczno-techniczna 

1. Tworzenie własnego pamiętnika 

2. Znaczek – Bezpieczne wakacje (symbol obrazujący bezpieczne 

zachowanie lub ostrzegający przed niebezpieczeństwem). 

 WF 1. Edukacja zdrowotna – Zasady bezpiecznego wypoczynku. 
2. Wybrane gry i zabawy domowe. 
3. Rytm, taniec i muzyka - Ćwiczenia przy muzyce. 
4. Gimnastyka podstawowa – Wybrane ćwiczenia gimnastyczne. 

   
3 Religia (ks. LW)  

3a 
 
 
 
 
 
 
 
 
3b 
 

1. Szczęśliwi ubodzy w duchu. Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

2. Szczęśliwi, chociaż się smucą. Błogosławieni, którzy płaczą, 
albowiem oni będą pocieszeni. 

3. Szczęśliwi cisi. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność 
posiądą ziemię. 

4. Szczęśliwi miłosierni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią. 
  

1. Szczęśliwi, chociaż się smucą. Błogosławieni, którzy płaczą, 
albowiem oni będą pocieszeni. 

2. Szczęśliwi cisi. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność 
posiądą ziemię. 

3. Szczęśliwi miłosierni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią. 

 Edukacja 
informatyczna 
(ŁK) 3a 

1. Praca z prezentacją multimedialną 
2. Podsumowanie wiedzy na temat zachowania bezpieczeństwa 

podczas pracy przy komputerze. 
 Edukacja 

informatyczna 
(ŁK) 3b 

1. Praca z prezentacją multimedialną 
2. Przypomnienie i utrwalenie umiejętności obsługiwania 

poznanych programów komputerowych. 
3. Podsumowanie wiedzy na temat zachowania bezpieczeństwa 

podczas pracy przy komputerze. 



 Edukacja 
muzyczna (MP) 

1. Podsumowanie i ocena pracy całorocznej. 

 Język angielski 
(BO)  

1. Are you swimming? - Pytamy, co robimy w danej chwili. 
2. It’s summer time. - Uczymy się wakacyjnej piosenki. 
3. At the seaside. - Poznajemy zwierzeta morskie. 
4. Secrets of the sea. - Praca z tekstem słuchanym. 
5. Revision. - Utrwalamy wiadomości z rozdziału 6: At the beach. 

 Edukacja 
wczesnoszkolna 
-3b (BD) 

1. Przygotowanie do wakacyjnej przygody z Martyną 
Wojciechowską i Nelą. Opracowanie samodzielnie 
przeczytanych lektur “Dzieciaki świata” M. Wojciechowskiej i 
“Śladami Neli przez dżunglę, morza i oceany”. Wdrożenie do 
bezpiecznego zachowania się w czasie kontaktu z dzikimi 
zwierzętami.  

2. Utrwalenie i sprawdzenie wiadomości i umiejętności z gramatyki 
i ortografii. 

3. Utrwalenie wiadomości na temat udzielania pierwszej pomocy. 
4. Powtórzenie wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, 

czasu i pieniędzy. Rozwiązywanie zadań tekstowych złożonych. 
Działania na liczbach w zakresie 1000.  

5. Ilustrowanie przygody wybranego bohatera z książek “Dzieciaki 
świata” M. Wojciechowskiej i “Śladami Neli przez dżunglę, 
morza i oceany”. Wakacyjne plany – technika dowolna.  

 Edukacja 
wczesnoszkolna 
- 3a (AS) 

1. Opracowanie samodzielnie przeczytanej lektury “W Dolinie 
Muminków” - czerpanie pomysłów na ciekawe spędzanie 
wolnego czasu. 

2. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z gramatyki i ortografii. 
3. Powtórzenie i utrwalenie wybranych wiadomości 

przyrodniczych – test “Wycieczka do lasu”. 
4. Doskonalenie tabliczki mnożenia i dzielenia, dodawania i 

odejmowania w zakresie 1 000. Rozwiązywanie zadań 
dotyczących: miary, wagi, czasu i pieniędzy. 

5. Ilustrowanie przygód Muminków. Wykonanie ilustracji “Moje 
wakacyjne plany”. 

   
4 Religia (ks. LW) 1. Jezus jest moim pokarmem na życie wieczne. 

2. Jezus jest ze mną, gdy mam trudności i problemy. 

3. Z radością przyjmuję zaproszenie Jezusa na niedzielną Mszę 

Świętą. 

4. Modlitwa i Sakramenty święte w drodze do Boga Ojca. 

 Informatyka 1. Przypomnienie i utrwalenie umiejętności obsługiwania 
poznanych programów komputerowych. 

 Muzyka (MP) 1. Letnia cza – cza. 
2. Podsumowanie i ocena pracy całorocznej. 

 Język angielski 
(AC) 

1. Pisanie maila dotyczącego wspólnego wyjścia.   
2. Final test - całoroczny test samooceny. Sprawdzam, ile umiem 

na koniec klasy 4.  
3. Praca z piosenką angielską.  



4.  Language games.  
5. Podsumowanie wiadomości nabytych w klasie 4 

 Godzina  
Wychowawcza  
(LO) 

1. Być człowiekiem - co to znaczy? 
2. Być, czy mieć - podsumowanie pracy w rok szkolnym 

2019/2020. 
 Język polski (LO) 1. Kochać, wymagać, akceptować. Praca z tekstem. 

2. Podmiot i orzeczenie. 
3. Po co nam spójniki? Zdanie pojedyncze i zdanie złożone. 
4. Mistrz ortografii ó- u, rz - ż, ch – h. 
5. Co to znaczy części mowy? 
6. Części mowy – rzeczownik. 
7. Czas na zmiany. 

 Matematyka 
(AN) 

1. Pole prostokąta. 
2. Wycinanki i łamigłówki. 
3. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości - pola figur. 
4. Opis prostopadłościanu. (2h) 
5. Siatki prostopadłościanów. (2h) 
6. Powtórzenie wiadomości - prostopadłościany i sześciany. 

 Technika (MB) 1. To umiem! - podsumowanie. 
 Plastyka (UK) 1. Uruchom wyobraźnię- realizacja pracy twórczej, praca wg 

własnego pomysłu. 
2. Powtórzenie wiadomości w poznanym zakresie. 

 Przyroda (MB) 1. Na łące. 
2. Na polu uprawnym. 
3. Spójrz na to inaczej. 

 WDŻ w R (GP) 1. Nowy członek rodziny- zajęcia z grupą chłopców.  
2. Obrona własnej intymności.  

   
 Historia (AW) 1. Szare Szeregi. 

 WF 1. Gimnastyka korekcyjna- rozciągamy mięśnie napięte i 
przykurczone. 

2. 2.Ćwiczenia do domu do samodzielnego wykonania. 
3. 3.Edukacja zdrowotna – zasady aktywnego wypoczynku. 
4. 4.Zabawy i gry ruchowe. 
5. 5.Atletyka terenowa- marsze, biegi, marszobiegi. 

   
5 Informatyka 

(ŁK) 5a 
1. Wycinane litery i inne zadania projektowe 
2. Podsumowanie wiedzy na temat zachowania bezpieczeństwa 

podczas pracy przy komputerze 
 Informatyka 

(ŁK) 
5b 

1. Podsumowanie wiedzy na temat zachowania bezpieczeństwa 
podczas pracy przy komputerze 

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

1. ‘Be going to’ – zdania twierdzące I przeczące.  
2. Sporty Sue: Episode 8 – Sue, you’re brilliant! - praca z historyjką 

obrazkową.  
3. Train your brain 8 -Ćwiczenie poznanego materiału poprzez 

różne umiejętności  



4. At the campsite - Na biwaku: prośba o radę i udzielanie rady  
5. Revision Workout 8 - powtórzenie wiadomości i umiejętności z 

rozdziału 8.  
6. Final test – podsumowanie wiadomości nabytych w klasie 5. 

 Muzyka (MP) 1. Przy ognisku, czyli o akompaniamencie. Podsumowanie pracy 

całorocznej. 

 Język polski 5b 
(LO) 

1. Za co podziwiamy Stasia Tarkowskiego? 
2. Wspólne redagowanie charakterystyki Stasia Tarkowskiego. 
3. Czego oczkuje i o czym marzy niepełnosprawna Ola. 
4. Zrozumieć artystę i jego dzieło. 
5. To już wiemy i potrafimy. 
6. Sprawdź siebie. 
7. Moje wakacyjne postanowienia. Regulamin i zasady - ćwiczenia 

redakcyjne. 
 Matematyka 5a 

(SS) 
1. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, 

… 
2. Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych. 
3. Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych - ćwiczenia i 

zadania. 
4. Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne. 
5. Mnożenie ułamków dziesiętnych. 
6. Mnożenie ułamków dziesiętnych - ćwiczenia i zadania. 
7. Podsumowanie wiadomości z II semestru. 

 Matematyka 5b 
(AN) 

1. Pole powierzchni graniastosłupa prostego. 
2. Obliczanie pola powierzchni graniastosłupów. 
3. Objętość figury. Jednostki objętości. 
4. Objętość prostopadłościanu. 
5. Objętość graniastosłupa prostego. 
6. Litry i mililitry. 
7. Powtórzenie wiadomości - graniastosłupy.  

 Technika5a  
(MB) 

1. ABC zdrowego życia. 
2. To umiem! - podsumowanie. 

 Technika 5b 
(MB) 

1. Tortilla pełna witamin. 
2. Czy już potrafisz? 
3. To umiem! - podsumowanie. 

 Geografia (BM) 1. Krajobraz wysokogórski Himalajów. 
2. Podsumowanie działu “Krajobrazy świata”. 

 Biologia (MS) 1. Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych. 
2. Znaczenie i przegląd roślin okrytonasiennych. 

 Język polski  
- 5a (MK) 

1. Pisownia wyrazów z rz, ż, ch, ó. 

2. Czytanie tekstu ze zrozumieniem. 

3. Powtórzenie wiadomości o zdaniu pojedynczym. 

4. O środkach stylistycznych. 

5. Piszemy ogłoszenie. 

6. Co to są neologizmy? 

7. Jak poprawnie cytować? 



8. Powtórzenie materiału z II okresu. 

 Historia 5a/5b 
(AW) 

1. Polska szlachta. 

2. Polska i Litwa w XV wieku. 

3. Podsumowanie całorocznej pracy-quiz wiadomości. 

 Plastyka 5a/5b 
U.K 

1. Rola znaku w plastyce. Herb mojej miejscowości. 
2. Powtórzenie wiadomości. 

 WF 1. Gimnastyka korekcyjna- rozciągamy mięśnie napięte i 
przykurczone. 

2. Ćwiczenia do domu do samodzielnego wykonania. 
3. Edukacja zdrowotna – zasady aktywnego wypoczynku. 
4. Zabawy i gry ruchowe. 
5. Atletyka terenowa- marsze, biegi, marszobiegi. 

 Religia (ks. LW) 
5a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5b 

1. Jezus zaprasza mnie na drogę błogosławieństw. 

2. Pan Jezus zaspokaja głód mojego serca. 

3. Bł. Ks. Bronisław Markiewicz podpowiada mi, jak iść drogą 

błogosławieństw.  

4. Św. Franciszek pokazuje mi, jak szczęśliwa jest droga 

błogosławieństw. 

5. Św. Faustyna wzorem zawierzenia siebie i świata Bożemu 

Miłosierdziu. 

 

1. Jezus zaprasza mnie na drogę błogosławieństw. 

2. Pan Jezus zaspokaja głód mojego serca. 

3. Bł. Ks. Bronisław Markiewicz podpowiada mi, jak iść drogą 

błogosławieństw.  

4. Św. Franciszek pokazuje mi, jak szczęśliwa jest droga 

błogosławieństw. 

   

6 WDZ w R  
- 6a (GP) 

1. Mam swoją godność- zajęcia z grupą chłopców.  

 Informatyka 
(ŁK) 

1. Algorytmy 
2. Algorytmy 
3. Podsumowanie wiedzy na temat zachowania bezpieczeństwa 

podczas pracy przy komputerze 
 Język angielski 

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

1.  Czas Present perfect vs Past simple - ćwiczenia gramatyczne w 
mówieniu. 

2.  Train your brain! Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne 
umiejętności  

3. An eco-friendly event: Akcja ekologiczna   
4. Around the world – praca z tekstem. 
5. Culture: dealing with ecological problems  

 Lekcja kulturowa na temat zagrożeń dla środowiska 
naturalnego. 



6. Revision workout. Powtórzenie wiadomości i umiejętności z 
rozdziału 8.  

7. Filnal test – podsumowanie wiadomości z klasy 6. 
 Muzyka (MP) 1. Spotkanie z Ludwikiem van Beethovenem. 

2. Zaśpiewajmy, zagrajmy, zatańczmy razem. 
3. Podsumowanie wiadomości i ocena pracy całorocznej. 

 Matematyka 
(AN) 6a i 6b 

1. Obliczanie pola powierzchni ostrosłupów. 
2. Rozwiązywanie zadań - graniastosłupy i ostrosłupy. (3h). 
3. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości - figury przestrzenne. 

(2h). 
 Technika (MB) - 

6a, 6b 
1. To umiem! - podsumowanie działu II. 
2. Elementy elektroniki. 
3. Nowoczesny świat techniki. 

   
 Geografia (BM) 1. Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji. 

2. Podsumowanie działu ”Sąsiedzi Polski”.  
 Język polski  

- 6a (MK) 
1. Polscy nobliści. 
2. Czytanie ze zrozumieniem. 
3. Ćwiczenia redakcyjne. 
4. W krainie literatury. 
5. Być jak bohater baśni. 
6. Jak pokonać czarny młyn? 
7. Teatr na wesoło. 
8. Powtórzenie zasad ortograficznych. 
9. Powtórzenie treści z II okresu. 

 Plastyka 6a/6b 
(U.K) 

1. Analiza dzieła malarskiego- powtórzenie wiadomości z plastyki. 

 Język polski – 
6b (IO) 

        1.   Podsumowanie pracy z lekturą. 
2. Trudna droga do poznania siebie ukazana we fragmencie “Córki    

Czarownic” D. Terakowskiej. 
        3.   Nie bądź ludożercą! 
        4.   Magia teatru. 
        5.   Teatr na wesoło - Czerwony Kapturek i śledzie. 
        6.   Wizyta w Atramentowym Świecie. 
        7.   Budowa noweli na podstawie tekstu “Śmierć urzędnika”. 
        8.   Podsumowanie II okresu nauki. 

 Religia 
- 6a (GP) 
 

1. Bł. Jerzy Popiełuszko uczy mnie, by zło dobrem zwyciężać.  

2. Św. Jan z Dukli uczy mnie głosić naukę o Chrystusie. 

3. Z Bogiem na wakacje. 

 Religia -  
6b (ks. LW) 
 

1. Staję w obronie krzywdzonych jak św. Stanisław. 

2. Wypełniam wolę Boga jak św. Juan Diego. 

3. Pomagam ludziom jak św. Brat Albert. 

4. Bóg jest dla mnie najważniejszy jak dla bł. Karoliny Kózkówny. 

5. Zmieniam świat jak św. Matka Teresa z Kalkuty. 

 WF 1. Gimnastyka korekcyjna- rozciągamy mięśnie napięte i 
przykurczone. 



2. Ćwiczenia do domu do samodzielnego wykonania. 
3. Edukacja zdrowotna – zasady aktywnego wypoczynku. 
4. Zabawy i gry ruchowe. 
5. Atletyka terenowa- marsze, biegi, marszobiegi. 

 Historia 6a/6b 
(AW) 

1. Napoleon-żołnierz rewolucji, który pragnął przynieść światu ład, 

wolność i pokój-przygotowanie do debaty. 

2/3. Świat, Europa i Polska: polityka, kultura i życie codzienne w 

okresie oświecenia-powtórzenie wiadomości. 

4. Podsumowanie całorocznej pracy-quiz wiadomości. 

 Biologia (MS) 1. Film jako źródło wiedzy przyrodniczej. 
 Godzina z 

wychowawcą 
1. Sukcesy i porażki naszej klasy w tym roku szkolnym. 
2. Nasze sprawy wychowawcze. 

   
7 Informatyka 

(ŁK) 
1. Podsumowanie wiedzy na temat zachowania bezpieczeństwa 

podczas pracy przy komputerze 
 Język angielski 

(UK) 
7A i 7B 

1. Rozwiązujemy egzamin ósmoklasisty w zeszycie ćwiczeń - test 
numer 6.  

2. Short grammar test exam style - ćwiczymy parafrazy na egzamin 
3. Rozwiązujemy egzamin ósmoklasisty w zeszycie ćwiczeń - test 

numer 7. 
4. Rozwiązujemy egzamin ósmoklasisty w zeszycie ćwiczeń - test 

numer 8. 
5. Revision of tenses test sprawdzam jak dobrze władam czasami 

gramatycznymi. 
6. Final exam – podsumowanie wiadomości nabytej w klasie 7 
7. Podsumowanie wiadomości zdobytych w klasie 7. 

 Muzyka (MP)  1. Z muzyką dalej w świat. 
2. “Jutro popłyniemy daleko” - nauka piosenki. 
3. Podsumowanie wiadomości i ocena pracy całorocznej. 

 Język niemiecki 
(AT) 

1. Heute ist der vierte Juni – daty. 
2. Haustiere - zwierzęta domowe. 
3. Zootiere - zwierzęta w zoo. 
4. Ferien  in Bayern – pisanie pocztówki. 

 Fizyka – 7a/7b 
(SS) 

1. Ciśnienie atmosferyczne. 
2. Prawo Pascala. 
3. Prawo Archimedesa. 
4. Pływanie ciał. 
5. Podsumowanie wiadomości z II okresu. 

 Matematyka 
(AN) 

1. Siatki graniastosłupów. Pole powierzchni. (2h) 
2. Objętość prostopadłościanu. Jednostki objętości. (2h) 
3. Objętość graniastosłupa. (2h) 
4. Powtórzenie wiadomości - graniastosłupy. 

 Język polski (IO)        1.    Podsumowanie pracy z lekturą. 
       2.    Obraz męstwa Polaków w “Reducie Ordona” A. Mickiewicza. /2 
g./ 
       3.    Tajemniczy świat ballady A. Mickiewicza - “Świtezianka”. 



       4.    Ballada “Lilije” jako wyraz romantycznego zainteresowania 
grozą. 

5. O niezwykłych spotkaniach dwóch światów w II cz. “Dziadów” A. 
Mickiewicza. 

6. “Ciemno wszędzie, głucho wszędzie...” O zbrodni i karze w II cz. 
“Dziadów”.  /2 g./ 

       7.    Podsumowanie II okresu nauki. 
 Geografia (BM) 1. Moja mała ojczyzna. 

2. Zadania w geografii – skala. 
3. Zadania w geografii – czasy. 
4. Podsumowanie pracy na lekcjach geografii w II okresie. 

 Plastyka 7a/7b 
(U.K) 

1. Spotkanie ze sztuka, dziedziny sztuk plastycznych. 
2. Bryła- uprzestrzennienie płaszczyzny, powtórzenie wiadomości. 

 Chemia (MS) 1. Wodorotlenek wapnia. 
2. Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie 

nierozpuszczalnych w wodzie. 
3. Proces dysocjacji jonowej zasad. 
4. Utrwalenie wiadomości z działu “Tlenki i wodorotlenki”. 
5. Podsumowanie pracy dydaktycznej w roku szkolnym 

2019/2020. 
 Historia 7a/7b 

(AW) 
1. Pakt Ribbentrop-Mołotow i jego następstwa dla Polski. 

2/3.Przemiany cywilizacyjne i obyczajowe na początku XX wieku 

3. Podsumowanie całorocznej pracy- sprawdź się. 

 Biologia (MS) 1. Uzależnienia - lekomania i narkomania. 
2. Utrwalenie wiadomości z działu “Równowaga wewnętrzna 

organizmu”. 
3. Podsumowanie pracy dydaktycznej w roku szkolnym 

2019/2020. 
 WF 1. Gimnastyka korekcyjna- rozciągamy mięśnie napięte i 

przykurczone. 
2. Ćwiczenia do domu do samodzielnego wykonania. 
3. Edukacja zdrowotna – wymogi higieny wynikające ze zmian 

zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania. 
4. Zabawy i gry ruchowe. 
5. Atletyka terenowa- marsze, biegi, marszobiegi. 

   
 Religia 7a  

(ks. LW) 
 
 
 
 
7b 

1. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. 

2. Św. Stanisław patronem Polski. 

3. Św. Wojciech patronem Polski. 

4. Chrystianizacja Polski. 

 

1. Św. Stanisław patronem Polski. 

2. Św. Wojciech patronem Polski. 

   

8 Religia 8b (GP) 
 

1. Idziemy z Chrystusem- Boże Ciało.  



2. Kościół rzymskokatolicki moją drogą do zbawienia.  

3. Moje zadania w Kościele.  

 Religia 8a  
(ks. LW) 
 

1. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 

2. Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie. 

3. Kościół rzymskokatolicki moją drogą do zbawienia. 

4. Moje zadania w Kościele. 

 Godzina z 
wychowawcą 
 -  8a (SS) 

1. Przypomnienie procedur egzaminacyjnych w dobie 
koronawirusa. 

2. Podsumowanie pracy wychowawczej w klasie ósmej. 
Bezpieczeństwo w czasie wakacji. 

 Informatyka 
(ŁK) 

1.  Systemy zarządzania treścią  
2. Systemy zarządzania treścią. 

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

1. Rozwiązujemy egzamin ósmoklasisty z repetytorium Macmillana 

- test numer 7a.  

2. Rozwiązujemy egzamin ósmoklasisty z repetytorium Macmillana 

- test numer 8a.  

3. I & II conditional – usystematyzowanie wiedzy na temat 

okresów warunkowych.  

4. Rozwiązujemy egzamin ósmoklasisty z repetytorium Macmillana 

- test numer 9a.  

5. Praca z piosenką angielską 

6. Podsumowanie wiadomości nabytych w klasie 8. 

 Język niemiecki 
(AT)  

1. Wo arbeiten sie? - zawody i czynności. 
2. Mein Traumberuf – wymarzony zawód. 
3. Das Bildungssystem in Deutschland – naucznie w Niemczech. 
4. Hollywoodstars mit deutschen Wurzeln. 

 Wdż w R - 7b 1. Utrata wolności. Uzależnienia chemiczne. 
2. Utrata wolności. Uzależnienia behawioralne. 

 Język polski  
- 8b (LO) 

1. Jak Adam Mickiewicz “dumał, myślił o swojej krainie... ”Świat 
przedstawiony w “Panu Tadeuszu.” 

2. Historia w “Panu Tadeuszu.” 
3. Powtórzenie wiadomości z literatury – lektury – tematyka. 
4. Powtórzenie wiadomości z nauki o języku. 
5. Poznajemy pojęcie gwary środowiskowej.  
6. Jak zdefiniować sztukę. 
7. Szczęśliwej drogi już czas – redagowanie życiowego 

drogowskazu. 
 Zajęcia z 

wychowawcą - 
8b (GP) 

1. Oceniamy naszą pracę w II okresie; Przypomnienie informacji o 
Egzaminie.  

2. Zasady BHP w czasie wolnym od nauki (jak bezpiecznie spędzić 
wakacje).  

 Fizyka – 8a/8b 
(SS) 

1. Przykłady zastosowania soczewek i zwierciadeł - luneta, 
mikroskop, teleskop zwierciadlany. 

2. Rozszczepienie światła białego w pryzmacie. Tęcza. 
3. Podsumowanie wiadomości z II okresu. 



 Matematyka 
(SS) 

1. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty - praca z 
Powtórkomatem GWO – obliczenia praktyczne. 

2. Pole powierzchni koła - ćwiczenia i zadania. 
3. Omówienie zadań z egzaminu ósmoklasisty z zakresu 

matematyki. 
4. Ile jest możliwości. 
5. Obliczanie prawdopodobieństw w trudniejszych przypadkach. 
6. Podsumowanie wiadomości z II semestru. 

 EDB (MO)  1. Osoba nieprzytomna - powtórzenie wiadomości. 
2. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy – utrwalenie 

wiadomości. 
3. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z II okresu. 

 Geografia (BM) 1. Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce. 
2. Podsumowanie pracy dydaktycznej w roku szkolonym 

2019/2020. 
 Język polski  

- 8a (MK) 
1. Czytanie tekstu ze zrozumieniem – arkusz egzaminacyjny. 
2. Piszemy zaproszenie – powtórka do egzaminu. 
3. Zadania krótkiej odpowiedzi – praca z arkuszem. 
4. Powtórzenie wiadomości o imiesłowach. 
5. Pisownia wyrazów z rz, ch, ż. 
6. O akcencie. 
7. Podanie i CV - ćwiczenia redakcyjne. 
8. Nasze plany. 
9. Podsumowanie wiadomości z II okresu. 

 Biologia (MS) 1. Sposoby ochrony przyrody. 
2. Podsumowanie pracy dydaktycznej w roku szkolnym 

2019/2020. 
 Chemia (MS) 1. Obliczenia związane z molem, masą molową i objętością 

molową. 
2. Stężenie molowe roztworu. 
3. Stężenie molowe roztworu - rozwiązywanie zadań tekstowych. 
4. Hydroliza soli. 
5. Reakcje utleniania – redukcji.  
6. Stopień utlenienia. 
7. Podsumowanie pracy dydaktycznej w roku szkolnym 

2019/2020. 
 WF 1. Gimnastyka korekcyjna- rozciągamy mięśnie napięte i 

przykurczone. 

2. Ćwiczenia do domu do samodzielnego wykonania. 

3. Edukacja zdrowotna – wymogi higieny wynikające ze zmian 

zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania. 

4. Zabawy i gry ruchowe. 

5. Atletyka terenowa- marsze, biegi, marszobiegi. 

 WOS (AW) 1. Sprawy międzynarodowe- podsumowanie wiadomości. 

2. Integracja czy niezależność? 

3. Sprawdź się-podsumowanie zajęć wiedzy o społeczeństwie. 



 Historia 8a/8b 
(AW) 

1/2. Bliski Wschód na przełomie XX i XXI wieku. 

4.  Dzisiejszy świat. 

5. Polska w NATO i Unii Europejskiej. 

 Wdż w R 
8a/8b (AW)  

1. Dojrzałość do małżeństwa. 

2. Wobec choroby, cierpienia i śmierci. 

                  

Inne zajęcia:  

ZŚK - język polski (IO) 
       1.    Losy Andrzeja Radka – fornalskiego syna. 
       2.    Walka z rusyfikacją w “Syzyfowych pracach”. 
       3.    O niezwykłych spotkaniach dwóch światów w II cz. “Dziadów” A. Mickiewicza. 
       4.   “Ciemno wszędzie, głucho wszędzie...” O zbrodni i karze w II cz. “Dziadów”. 
       5.    Podsumowanie pracy w II okresie nauki. 

 

ZŚK - język angielski (UK) 
1. Rozwiązujemy egzamin ósmoklasisty w zeszycie ćwiczeń - test numer 6.  
2.  Short grammar test exam style - ćwiczymy parafrazy na egzamin 
3. Rozwiązujemy egzamin ósmoklasisty w zeszycie ćwiczeń - test numer 7. 
4. Praca z piosenką angielską. 

5. Revision of tenses test sprawdzam jak dobrze władam czasami gramatycznymi. 
6. Final exam – podsumowanie wiadomości nabytej w klasie 7 
7. Podsumowanie wiadomości zdobytych w klasie 7. 

 
Robotyka 

Code.org – praca z programem komputerowym – programowanie online. 

 

ZKK (RT) - Ćwiczenia usprawniające pamięć i koncentrację. 
Utrwalenie zasad orograficznych. 
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne: Jak sobie radzić za 
emocjami. 
Moje mocne strony. 
 

 

 


