
1 Religia GP 1. Stacje Drogi Krzyżowej (2 lekcje).  
2. Uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy- o Niedzieli Palmowej (1 lekcja)  
3. Wydarzenia Wielkiego Czwartku (1 lekcja)  
4. Wydarzenia Wielkiego Piątku (1 lekcja)  

 Edukacja 
informatyczna 

1. Narzędzie tekst w programie graficznym Paint  
2. Uzupełnianie komiksu  
3. Zabawa i nauka przy komputerze  

 muzyczna 1.Doskonalenie piosenki " Podajmy sobie ręce'' 
2.Skrzypce - instrument smyczkowy. 
3. Piosenka " Maszeruje wiosna'' 

 Język angielski Pytanie o upodobania: 
Rozpoznajemy i nazywamy grupy żywności oraz określamy źródła pochodzenia 
żywności. 
Utrwalamy poznane słownictwo. 
Śpiewamy piosenkę Bananas are fruit. 
Słuchamy historyjki str. 44 podręcznik 
Powtarzamy i utrwalamy poznane słownictwo. 

 Edukacja 1a ES Edukacja polonistyczno- społeczna  
- wprowadzenie liter ń, Ń  
- nauka wiersza o zwierzętach na pamięć  
- wprowadzenie liter b, B, r, R  
- odczytywanie planu dnia z tabeli  
- wypowiadanie się na podany temat w formie zdań  
- opisywanie obrazka sytuacyjnego  
- ćwiczenia słownikowe  
- Naukapisania liter g, G, f, F  
- Doskonalenie czytania  
- wymyslanie zagadek  
· Edukacja matematyczno- przyrodnicza  
- dodawanie w zakresie 20  
- przelicznie w zakresie 20  
- rozkładanie liczby na czynniki  
- wprowadzenie kilograma  
- układanie zadań tekstowych do ilustracji  
- utrwalenie stosunków przestrzennych  
- utrwalenie pojęcia- dziesiątka, jedność  
- poznanie zwierząt w gospodarstwie wiejskim  
- rozpoznawanie i nazywanie ssaków i ptaków w gospodarstwie wiejskim  
- poznanie cech ptaków i ssaków  
- poznanie zwierząt żyjących w ogrodzie  
- poznanie szkodników i zwierząt pożytecznych  
· Edukacja plastyczna  
- Bocian- praca plastyczna z wykorzystaniem różnych materiałów  
- Zwierzę z plasteliny- dobieranie koloru, zachowanie proporcji  
- Kwitnące drzewo- technika kropkowania farb 
 

 

 Edukacja 1b VM Edukacja polonistyczno – społeczna:  
- wprowadzenie liter: ń,b,B,r,R, g,G,f,F  
- nauka czytania i pisania sylab, wyrazów i zdań  
- odczytywanie planu dnia z tabeli  
- czytanie z podziałem na role  
- ćwiczenia grafomotoryczne  
- ćwiczenia słownikowe  
- rozwijanie twórczego myślenia  
Edukacja matematyczno-przyrodnicza:  
- przeliczanie w zakresie 20,  



- doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 20  
- rozkładanie liczby na składniki  
- układanie zadań tekstowych do ilustracji  
- utrwalenie kierunków przestrzennych  
- utrwalenie pojęć – dziesiątka, jedność  
- szacowanie wagi przedmiotów  
- wprowadzenie kilograma  
- poznanie zwierząt z gospodarstwa wiejskiego  
- rozpoznawanie i nazywanie ptaków i ssaków w gospodarstwie wiejskim  
- poznanie cech ptaków i ssaków  
- obserwacja przyrody – ogród wiosną  
- poznanie zwierząt żyjących w ogrodzie  
- poznanie szkodników i zwierząt pożytecznych  
Edukacja plastyczno-techniczna:  
- wykonanie pracy – zwierze z plasteliny  
- wykonanie makiety gospodarstwa wiejskiego według własnego pomysłu  
- malarstwo –wykonanie pracy – kwitnące drzewa  
- poznanie tradycji związanych z Wielkanocą – wykonanie palmy wielkanocnej  

   

2 Religia GP 1. Stacje Drogi Krzyżowej (2 lekcje).  
2. Uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy- o Niedzieli Palmowej.  
3. Wydarzenia Wielkiego Czwartku (Ostatnia Wieczerza, modlitwa w Ogrójcu).  
4. Wydarzenia Wielkiego Piątku.  

 Edukacja 
informatyczna 

1. Internetowe programy edukacyjne.  
2. Pocztówka w programie Paint  
3. Pocztówka w innym programie graficznym  

 Edukacja 2a TZ BLOK TEMATYCZNY:  Najlepiej w domu! 

Edukacja polonistyczno- społeczna 

 Czytanie ze zrozumieniem tekstu 

 Opisywanie głównych bohaterów tekstu 

 Tworzenie rodziny wyrazów 

 Wskazywanie wyrazów o znaczeniu przeciwnym 

 Posługiwanie się poprawną formą wyrazów w liczbie pojedynczej i mnogiej 

  Pisanie kaligraficzne zgodne z poznanymi zasadami ortograficznymi 

 Tworzenie własnych tekstów 
Edukacja matematyczno- przyrodnicza 

 Odczytywanie i zapisywanie temperatury 

 Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną 

 Poznanie wiosennych kwiatów 

 Prowadzenie obserwacji pogody 

 Pogłębienie rozumienia mnożenia liczb 

 Rozwiązywanie zadań tekstowych na mnożenie 

 Doskonalenie mnożenia w pamięci 
Edukacja plastyczno-techniczna 

 Poznawanie   urządzeń technicznych  w domu oraz zasady korzystania z 
nich 

 Projektowanie  swojego  wymarzonego domu  

 Przedstawianie  w formie plastycznej wiosennych kwiatów 
Edukacja – wychowanie fizyczne 

 Doskonalenie  odbijania , rzucania i chwytania 

 Doskonalenie siły mięśniowej nóg 
BLOK TEMATYCZNY – DOMOWE BEZPIECZNE PRZESTRZENIE 

Edukacja polonistyczno- społeczna 

 Uważne  słucha fragmentu tekstu  

 Wyszukiwanie  określonych wyrazów 



 Ustalenie chronologii zdarzeń 

 Wyodrębnianie w tekstach wydarzeń realnych i fantastycznych 

 Intuicyjne wprowadzenie przymiotnika na podstawie pytań: Jaki? jaka? 
Jakie? 

 Ćwiczenia w pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi 
 Edukacja matematyczno- przyrodnicza 

 Mnożenie w poznanym zakresie liczbowym 

 Wprowadzenie dzielenia  

 Sprawdzenie dzielenia za pomocą mnożenia 

 Rozwiązywanie zadań tekstowych na dzielenie 

 Prowadzenie prostej hodowli i obserwacji przyrodniczych 
Edukacja plastyczno- techniczna 

 Dobieranie odpowiednich materiałów do wykonania pracy na temat 
„Oznaki wiosny w przyrodzie” 

 Przybliżenie urządzeń technicznych  wykorzystywanych w domu  

 Objaśnienie sposobu działania odkurzacza i próba użycia go zgodnie z 
instrukcją 

Edukacja – wychowanie fizyczne 

Doskonalenie skoczności i gibkości wzmacnianie siły mięśni nóg i rąk 

 Edukacja 
muzyczna 

1.Zapoznanie z piosenką " Moja fantazja" youtube 
2.Zabawy z piosenką "Moja fantazja" 
3.Piosenka " Kurki trzy". 

 Język angielski Proponujemy zabawy: 
Śpiewamy piosenkę    
I want to play. 
Rozpoznajemy  
i nazywamy miejsca w szkole. 
Decydujemy, w których miejscach w szkole można grać w piłkę i śpiewamy 
piosenkę In the classroom.  
Powtarzamy, co już umiemy. 

   

3 Religia GP 1. Życie wiary w początków narodu polskiego (o działaniach różnych zakonów w 
Polsce).  
2. Kultura i sztuka jako sposób wyrażania wiary (o dziełach kultury chrześcijańskiej 
w Polsce).  
3. Maryja w dziejach narodu polskiego (o sanktuariach Maryjnych w Polsce)  
4. Jak dziś żyć wiarą- Święta Wielkanocne jako wyraz naszej wiary.  

 Edukacja 
informatyczna 

1. Poznajemy zasady bezpieczeństwa w Internecie  
2. Poznajemy program komputerowy scratch - zmieniamy duszka  
3. Tworzymy pierwszy program  

 Edukacja 
muzyczna 

1.Doskonalenie gry na flecie; utrwalenie pieśni "Barka". 
2. Polonez - polski taniec narodowy. 
3.Ćwiczenia gry na flecie; powtórzenie poznanych piosenek. 

 Język angielski  Mówienie o swoich preferencjach żywieniowych: 
Opisujemy potrawy i nazywamy smaki. 
Poznajemy sposoby przygotowania zabawnego zdrowego jedzenia. 
Nasze zwyczaje żywieniowe  
Powtarzamy wiadomości z rozdziału 4. 

 Edukacja 3a AS  
Blok tematyczny: Jak radzimy sobie ze zjawiskami zagrażającymi naszej planecie.? 
Obliczenia pieniężne- cena, wartość, ilość, dług. Zadania różne. 
 
EDUKACJA POLONISTYCZNO-SPOŁECZNA 
• czytanie ze zrozumieniem tekstu beletrystycznego Skąd się biorą dziury w serze? 
• układanie i zapisywanie pytań do wyróżnionych w zdaniach wyrazów 



• doskonalenie umiejętności układania tekstów, dialogów i zdań 
 
• ćwiczenie pisowni znaków interpunkcyjnych 
• tworzenie zdań rozwiniętych z nierozwiniętych 
• tworzenie krótkiej notatki o książce lub filmie. 
 
EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 
• obliczenia pieniężne 
• porządkowanie liczb trzycyfrowych malejąco lub rosnąco 
• przybliżenie zjawisk zagrażających naszej planecie, np. kwaśne deszcze, dziura 
ozonowa, smog, wirusy 
• uwrażliwienie na konieczność ochrony przyrody 
 
EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA 
• wykonanie prostego projektu plastycznego 
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
• praca nad własnym ciałem i słabymi stronami 
 
Blok tematyczny: Wiosna w przyrodzie. Obserwacja rozwoju rośliny. Zakładamy 
hodowlę cebuli. 
• doskonalenie czytania ze zrozumieniem tekstów informacyjnych 
• wyszukiwanie informacji zawartych w tekście 
• doskonalenie poznanych zasad ortograficznych 
• wdrażanie do właściwego argumentowania swoich wypowiedzi 
• pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na dany temat 
 
EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 
• stosowanie w praktyce kolejności wykonywania działań – rozwiązywanie zadań 
tekstowych 
• odczytywanie i zapisywanie godzin na zegarze 
• wykonywanie obliczeń czasowych 
• utrwalenie pojęć określeń: litr, pół litra, ćwierć litra 
• założenie i obserwacja hodowli cebuli. 
 
EDUKACJA PLASTYCZN0-TECHNICZNA 
• wykonanie pisanki 
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
• rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy własne 

   

4 Religia GP 1. Koleżeństwo, przyjaźń, współpraca- o funkcjonowaniu w grupie.  
2. Zasady dobrego wychowanie  

 Informatyka 1. Scratch - Sterujemy duszkiem na ekranie – rysujemy figury.  
2. Scratch - Sterujemy duszkiem na ekranie – rysujemy robota i tworzymy grę.  
3. Scratch - Sterujemy duszkiem na ekranie – zadania.  

 Muzyka 1. Polskie tańce narodowe. 
2. Słuchanie najsłynniejszych polskich mazurów. 
3. Warsztat muzyczny. Co wiemy, co umiemy? 

 Język angielski Utrwalenie słownictwa z rozdziału 6: jedzenie 
Ruby’s busy week 
Czynności wykonywane w czasie wolnym 
Do you go out?   
Rozmawianie o obowiązkach i zajęciach w czasie wolnym 
Zapoznanie z pracą na platformie Lingos. Ćwiczenia utrwalające poznane 
słownictwo. 



Do you play football? Rozmawianie o czynnościach wykonywanych w czasie 
wolnym. 
They write apps!  
Codzienne czynności 
Iggy the Inventor: Episode 7 – A brilliant idea! 
Historyjka obrazkowa  
Does she take photos?Opisujemy czynności wykonywane przez innych 
Train your brain 7 
Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności 
On a mid-term trip 
Podawanie czasu i pytanie o godzinę 

 Wychowawcza Środa 25.04 - Higiena osobista. Dbam o zdrowie - film edukacyjny dla dzieci. Portal 
edukacyjny. 
Środa 1.04 - 14 fajnych zajęć, kiedy się nudzisz. you tube 
Środa 8.04 - Jak się uczyć, żeby się nauczyć - czyli łatwo, szybko i skutecznie. you 
tube 

 Język polski Czwartek 26.03 - Film "Charlie i fabryka czekolady". 
Piątek 27.03 - "Jak to dawniej bywało".Pisownia wyrazów z "ó niewymiennym. 
Poniedziałek 30.03 - Czy dobrze znam lekturę"Mikołajek"? 
Wtorek 31.03 - Z którym bohaterem "Mikołajka" chciałbyś się zaprzyjaźnić? 
Czwartek 2.04 - Na polowaniu z Wielkomiludem. 
Piątek 3.04 - W pracowni baśniopisarza. Piszemy własną baśń. 
Poniedziałek  6.04 - O różnych typach wypowiedzeń. 
Wtorek 7.04 - Mistrz ortografii ó - u, rz - ż, ch - h. 
Czwartek 9.04 - Legenda o panu Twardowskim w ujęciu poety. 
Piątek 10.04 - Legendarny władca Polan. 

 Matematyka 
AN 

Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000. - 2h 
Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych (cz1). - 2h 
Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych (cz2). - 2h 
Różne zapisy tego samego ułamka dziesiętnego- 1h 
Porównywanie ułamków dziesiętnych. - 1h 

 Technika 27.03 Temat: Planowanie i projektowanie makiety skrzyżowania.  
3.04 Temat: Wykonanie makiety skrzyżowania.  
10.04 Temat: Makieta skrzyżowania - ocena gotowej pracy.  

 Przyroda 24.03. Temat: Zdrowy styl życia. 
27.03. Temat: Choroby, którymi można się zarazić. 
31.03. Temat: Jak sobie radzić w niebezpiecznych sytuacjach? 
3.04. Temat: uzależnienia są groźne. 
7.04. Temat: Podsumowanie działu: "Odkrywamy tajemnice zdrowia" 
10.04. Temat: Ja to wiem! - utrwalenie wiadomości. 

   

5 Informatyka 1. Zadania projektowe – Baltie.  
2. Zadania projektowe – Scratch. 2h  

 Język angielski UNIT 6 Where were you? 
 

 Muzyka Młodość Fryderyka Chopina. 
Słuchanie i analiza wybranych fragmentów utworów Fryderyka Chopina. 
Na ludową nutę - krakowiak. 

 Język polski 5b Środa 25.03 - Powtarzamy części mowy - liczebnik. 
Piątek 27. 03 - Miejsce szczególne - fr. "Chłopcy z Placu Broni". 
Poniedziałek 30.03 - Powtarzamy części mowy - przysłówek. 
Wtorek 31. 03 - Powtarzamy części mowy - zaimek. 
Środa 1.04 - Powtarzamy części części mowy - przyimek, wykrzyknik, partykuła. 
Piątek 3.04 - Powtarzamy części mowy - czasownik. 
Poniedziałek  6.04 -"O modzie". Podział wypowiedzeń. Powtórzenie. 
Wtorek  7.04 - Pisownia wyrazów z "rz", "ż", "ch", "h". 



Środa  8.04 - Zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte. 
Piątek  10.04 -  "Moje zainteresowania". Grupa podmiotu i grupa orzeczenia. 

 Matematyka 5a 
SS 

Pole prostokąta – 25. 03. 2020 
Pole kwadratu – 26. 03. 2020  
Pole równoległoboku – 27. 03. 2020 
Pole rombu – 30. 03. 2020 
Pole trójkąta – 01, 02. 04. 2020 
Pole trójkąta – ćwiczenia – 02. 04. 2020 
Pole trapezu – 03. 04. 2020 
Pole trapezu – ćwiczenia – 06. 04. 2020 
Pola wielokątów – podsumowanie – 08. 04. 2020 

 Matematyka 5b 
AN 

pole prostokąta. - 1h 
Pole kwadratu. - 1h 
Pole równoległoboku. - 1h 
Pole rombu. - 1h 
Pole trójkąta. - 2h 
Pole trapezu. - 2h 
Pole wielokątów - podsumowanie. - 1h 

 Technika 5b MB 24.03 Temat: Wykonanie okiennic w papierowej pisance.  
27.03 Temat: Wykonanie ozdób na pisankę.  
31.03 Temat: Ozdabianie i ocena gotowej pisanki.  
3.04 Temat: Powtórzenie wiadomości o materiałach.  
7.04 Temat: Projektowanie i projektowanie: sowa z papieru.  
10.04 Temat: Ozdabianie sowy - ocena gotowej pracy.  

 Technika 5b MB 24.03 Temat: Haft matematyczny - ocena gotowej pracy.  
31.03 Temat: Projektowanie "Ekologicznego stworka".  
7.04 Temat: Wykonanie "Ekologicznego stworka".  

 Geografia 1. Pierwsze podróże geograficzne.  
2. Pogoda a klimat. Co to jest klimatogram?  
3. Obliczamy średnią temperaturę i roczną sumę opadów atmosferycznych.  

 Język polski 5a 
MK 

Powtórzenie wiadomości z działu – czytanie ze zrozumieniem, redagowanie tekstu, 
ortografia. 
Tryby czasownika – wprowadzenie. 
Pisownia cząstek – bym, -byś, --by z czasownikami. 
Podział czasowników – dokonane i niedokonane. 
Uczymy się pisać list oficjalny – ćwiczenia redakcyjne. 
Ziemia naszym domem – analiza i interpretacja plakatu. 
Przysłówek – pisownia z „nie”. 
Zaimek jako część mowy. 
Zaimek – odmiana. 
Czym jest komizm i wyrazy dźwiękonaśladowcze? 
Co tworzy rytm w utworze? – o rytmie i rymach w poezji. 

   

   

6 WDZ 6a GP 1. Gdy trudno się porozumieć (o zasadach dialogu).  
2. O presji rówieśniczej (o asertywnosci).  

 Informatyka 1. Edytor postaci - Tworzymy nową postać w programie Logomocja.  
2. Sztuczki w programie Logomocja.  
3. Animacje w programie Logomocja – zadania.  

 Język angielski UNIT 6 Illnesses and injuries 

 Muzyka Kujawiak i oberek - polskie tańce narodowe. 
Piosenka " Czerwone jabłuszko". 
Doskonalenie poznanej piosenki; skanseny w Polsce. 

 Matematyka 
AN 

Zapisywanie wyrażeń algebraicznych. -2h 
Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych. 1h 
Upraszczanie wyrażeń algebraicznych. 2h 



Zapisywanie równań. - 1h 
Liczba spełniająca równanie. - 1h 
Rozwiązywanie równań. 2h 

 Technika MB 23.03 Temat: Planowanie i projektowanie pisanki.  
30.03 Temat: Wykonanie pisanki.  
6.04 Temat: Ozdabianie pisanki 

 Język polski 6b 
IO 

· Fikcja fantastyczna i prawdopodobna w ledendach.  
· Zjazd gnieźnieński – prawda a legenda.  
· Poetyckie wspomnienie z dzieciństwa w wierszu J. Słowackiego. / 2 g./  
· Czym jest tradycja?  
· Tradycje polskie regionalnie.  
· Tradycje wielkanocne.  
· Pracujemy nad spójnością tekstu.  
 

 Geografia 1. Wielkie miasta Europy: Paryż i Londyn.  
2. Podsumowanie działu: „Środowisko przyrodnicze i ludność Europy”.  
3. Rolnictwo Danii i Węgier.  

 Język polski 6a 
MK 

O poprawnej polszczyźnie. 
Stosowanie związków frazeologicznych w codziennym życiu. 
Powtórzenie wiadomości o przysłówku. 
W świecie legend – Lech, Czech i Rus. 
O dzielnej Wandzie. 
Moc wiary – o św. Wojciechu. 
Cechy gatunkowe Kroniki Polskiej. 
Zaimek – przydatny zastępca. 
Powtórzenie wiadomości o przyimku. 
Kilka słów o spójnikach. 
Garść wspomnień – W pamiętniku Zofii Bobrówny. 
Wykrzyknik i partykuła – powtórka. 

   

7 Informatyka 1. Internet jako źródło informacji – sieci komputerowe.  
2. Arkusz kalkulacyjny  

 Język angielski 8 OUR FRIENDS 

 Muzyka  Stanisław Moniuszko - twórca opery narodowej. 
Słuchanie i analiza wybranych fragmentów oper Stanisława Moniuszki. 
Balet i taniec klasyczny. 

 Język niemiecki Rozdział 4 
L2 Jak smakuje jedzenie szkolne? 
L3 Obiad w restauracji 
L4 Co sprawia, że jesteśmy w formie? 
L5 Przed budką z jedzeniem 
L6 Gabi, zrób zakupy! 
L7 Jedzenie w krajach niemieckiego obszaru językowego 

 Fizyka Stany skupienia materii – 25. 03. 2020 
Temperatura a energia – 30. 03. 2020 
Ciepło właściwe – 01. 04. 2020 
Ciepło właściwe – ćwiczenia i zadania – 06. 04. 2020 
Zjawisko przewodnictwa cieplnego  - 08. 04. 2020 

 Matematyka 
AN 

Do czego służą równania. - 1h 
Liczby spełniające równania. - 2h 
Rozwiązywanie równań. - 3h 
Zadania tekstowe - równania. - 3h 

 Język Polski IO · Redagujemy opis przeżyć. /2 g./  
· Na ratunek bratu – refleksje po lekturze tekstu Anny Onichimowskiej.  
· Na naszym prywatnym terytorium – relacje rodzinne oczyma krytycznej nastolatki.  
· Analiza wypowiedzi i sposobu zachowania bohatera powieści Ewy Nowak.  



· Stereotypy w rodzinie.  
· Co można zrobić, gdy w rodzinie żle się dzieje?  
· Kampanie społeczne przeciw przemocy.  
· Relacje mężczyzn w rodzinie na przykładzie fr. powieśc W. Whartona "Tato".  

 Geografia 1. Produkcja zwierzęca.  
2. Zmiany w polskim przemyśle.  
3. Energetyka w Polsce.  
4. Podsumowanie działu „Rolnictwo i przemysł Polski”.  
5. Rodzaje usług.  
 

   

8 Religia 8b GP 1. “Nie pożądaj żony bliźniego swego...”- o IX Przykazaniu Dekalogu.  
2. “Ani żadnej rzeczy, która jego jest.”- o X Przykazaniu Dekalogu.  
3. Wielki Post jest czasem przemiany.  
4. Wydarzenia Triduum Paschalnego.  

 Wychowawcza 
8b GP 

1. Pomagamy sobie i innym- o odpowiedzialnym zachowaniu w czasie zagrożenia 
epidemicznego.  
2. Już za miesiąc Egzamin- przypomnienie wymagań formalnych i zasad przebiegu 
Egzaminu ośmioklasisty. 

 Informatyka 1. Prezentacja multimedialna w dziesięciu krokach.  
2. Arkusz kalkulacyjny.  

 Język angielski 9 CLEAR COMMUNICATION 

 Język niemiecki 
8a 

L2 To jest idealne ubranie do szkoły! 
L3 Opisz swój strój.  Dodatkowe ćwiczenia gramatyczne 
L4 Muszę kupić sobie nowe spodnie! 
L5 W sklepie odzieżowym 
L6. Dialog w sklepie – dodatkowe ćwiczenia leksykalne. 
L6 Mój wygląd jest moim problemem 
L7 Trendy modowe podczas Świąt Wielkanocnych 
L8 Wielkanoc w Polsce – dodatkowe ćwiczenia tłumaczeniowe. 
L9 Shopping w Berlinie 

 Język niemiecki 
8b 

L2 To jest idealne ubranie do szkoły! 
L3 Muszę kupić sobie nowe spodnie! 
L4 W sklepie odzieżowym 
L5 Mój wygląd jest moim problemem 
L6 Trendy modowe podczas Świąt Wielkanocnych 
L7 Shopping w Berlinie 

 Język polski 8b Środa 25.03 - Ważne zagadnienia z nauki o języku - fleksja - powtórzenie. 
Czwartek 26.03 - Ważne zagadnienia z nauki o języku. Rodzaje zdań złożonych 
współrzędnie i podrzędnie.Powtórzenie. 
Poniedziałek 30.03 -Ważne zagadnienia ortograficzne. Powtórzenie zasad pisowni. 
Wtorek 31.03 - Liryka, epika, dramat - rodzaje literackie i gatunki - powtórzenie. 
Środa 1.04 - Najpopularniejsze środki stylistyczne - powtórzenie. 
Czwartek 2.04 - Analiza obrazów poetyckich w utworze "Róbmy swoje". 
Poniedziałek 6.04 -Wybrane zagadnienia dotyczące epok. 
Wtorek 7.04- "Balladyna" J. Słowackiego jako przykład utworu dramatycznego. 
Środa 8.04- Styl.Charakterystyka wybranych stylów. 
Czwartek 9.04 - Dzieje nieszczęśliwej miłości Jacka  Soplicy i Ewy Horeszko. 
 Analiza konfliktu Jacka Soplicy ze Stolnikiem. 

 Zajęcia z 
wychowawcą 
8a 

Preorientacja zawodowa – świadomy wybór szkoły średniej – 25. 03. 2020 
Odpowiedzialność za siebie i innych w obliczu zagrożenia koronawirusem – 01. 04. 
2020 
Podejmujemy trudne decyzje – 08. 04. 2020 

 Fizyka Widzimy dzięki światłu – 27. 03. 2020 
Zjawisko odbicia światła, prawo odbicia – 31. 04. 2020 
Powstawanie obrazów w zwierciadle płaskim – 03. 04. 2020 



Zwierciadło wklęsłe i wielkości, które je charakteryzują – 07. 04. 2020 

 Matematyka SS Przygotowanie do egz. ósm.  – praca z ark. egz. – układ współrzędnych – 25. 03. 
2020 
Obliczanie prawdopodobieństw – 26. 03. 2020 
 Przygotowanie do egz. ósm.  – praca z ark. egz. – statystyka i prawdopodobieństwo 
– 27. 03. 2020 
Obliczanie prawdopodobieństw – ćwiczenia   – 31. 03. 2020 
Przygotowanie do egz. ósm.  – praca z ark. egz. – obliczenia praktyczne – 01. 04. 
2020 
Podział proporcjonalny – 02. 04. 2020 
Przygotowanie do egz. ósm.  – praca z ark. egz. – obliczenia praktyczne – c. d – 03. 
04. 2020 
Podział proporcjonalny – ćwiczenia – 07. 04. 2020 
Przygotowanie do egz. ósm.  – praca z ark. egz. powtórkowymi CKE 2020 – 08. 04. 
2020 

 EDB MO Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach. 
Ewakuacja. 
Zagrożenia pożarowe. 

 Geografia 1.Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Pónocnej.  
2. Środowisko przyrodnicze Amazonii.  
3. Życie ludzi w Amazonii 

 Język polski 8a 
MK 

Co pamiętamy o imiesłowach? 
Części mowy – powtórka. 
„Ziele na kraterze” – lektura obowiązkowa. 
„Ziele na kraterze” – lektura obowiązkowa. 
„Ziele na kraterze” – lektura obowiązkowa. 
„Artysta” – lektura obowiązkowa. 
Składnia – powtórzenie. 
„Tędy i owędy” reportaż. 
„Tędy i owędy” reportaż. 
Słowotwórstwo – powtórzenie. 

   

   

ZSK 
Przez 7 najbliższych lekcji będziemy doskonalić umiejętność wypowiadania się o uczuciach, poruszając się w 
obszarze emocji, przeżyć i relacji międzyludzkich.  
· Redagujemy opis przeżyć wewnętrznych. /2 g./  
· Na ratunek bratu – refleksje po lekturze tekstu Anny Onichimowskiej.  
· Na naszym prywatnym terytorium – relacje rodzinne oczyma krytycznej nastolatki.  
· Stereotypy w rodzinie.  
· Co można zrobić, gdy w rodzinie żle się dzieje?  
· Kampanie społeczne przeciw przemocy. 

ZDW 
1. Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych krótkiej odpowiedzi. 
2. Przypomnienie wiadomości o odmiennych częściach mowy. 
Logopedia 
1. Ćwiczenia oddechowo- artykulacyjne. Utrwalanie głosek opozycyjnych. 
2. Ćwiczenia oddechowo- artykulacyjne. Utrwalanie szeregu szumiącego. 

ROBOTYKA 

1. Programowanie z Code.org  - kurs 1 
2. Programowanie z Code.org  - kurs 2 

 


