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Religia 
Teams kanał religia       

godz. 8.00 
Temat: Rozwój Kościoła w 

średniowiecznej Polsce.  
Nacobezu: potrafisz podać 
przykłady wpływu Kościoła 
na rozwój średniowiecznej 

Polski 
Danuta Stefańska 

Plastyka    
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Matematyka 
Temat: Zapisywanie 

wyrażeń 
algebraicznych 

Nacobezu: korzysta z 
nieskomplikowanych 
wzorów, w których 

występują oznaczenia 
literowe, opisuje wzór 

słowami; Joanna 
Walkowiak 

Historia 
TEAMS 

Temat: Republika 
francuska. 

Nacobezu: śmierć króla i 
królowej , powstanie 

republiki , terror 
jakobinów, Robespierre 

Lilianna Wojtkowiak 
 

Historia 
TEAMS 

Temat: Dyrektoriat we 
Francji. 

Nacobezu:koniec 
rewolucji,Dyrektoriat, 
Napoleon Bonaparte 
Lilianna Wojtkowiak 

 
 

Muzyka J. angielski 
TEMAT: It’s material world- 
wprowadzenie do nowego 

działu tematycznego. 
 

Nacobezu: 
Poznajemy przymiotniki 

opisujące dom, materiały, 
wyszukują znaczenie 
wyrazów, quiz online. 

 
Anna Bentkowska 
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Geografia 
Temat: Zmiany w przemyśle 

Niemiec 

Nacobezu: uczeń : 

-omawia rolę i znaczenie 

przemysłu w Niemczech 

-omawia przyczyny zmian w 

przemyśle w Niemczech w 

latach 60. XX w. 

biologia  
Temat: Powtórzenie 

materiału- Ryby 
Nacobezu: 

budowa ryb, środowisko 
życia, rozmnażanie i rozwój 

ryb 
Honorata Hermann-Zimna 

G. wych. 
Temat: Zachowanie w 
miejscach publicznych. 

-znam złagodzone 
obostrzenia 

-wiem jak zachowywać 
się w miejscach 

publicznych 

W-f  

Temat: Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe z 

nietypowym 

przedmiotem. 

Nacobezu: 

Religia 
Temat: Wkład kultury 

chrześcijańskiej w rozwój 

Europy.  

Nacobezu: wiesz, czym jest 

kultura chrześcijańska, 

wymieniasz przejawy kultury 



-przedstawia główne kierunki 

zmian w przemyśle w Zagłębiu 

Ruhry 

-charakteryzuje nowoczesne 

przetwórstwo przemysłowe  

-wyjaśnia, czym jest sektor 

kreatywny i jakie jest jego 

znaczenie w Nadrenii Północnej-

Westfalii 

Maria Wolska 

 

 -czy wywiązuję się z nauki 
zdalnej 

S. Szaferski 

Uczeń potrafi 

wykorzystać nietypowy 

przedmiot podczas 

ćwiczeń, potrafi określić 

jakie mięśnie pracują 

podczas ćwiczeń. 

Iwona Radomska 
 
 

chrześcijańskiej w Europie, 

Polsce i miejscu 

zamieszkania 

Danuta Stefańska 
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W-f  

Temat: Ćwiczenia 

wzmacniające mm 

brzucha, mm grzbietu. 

Nacobezu: wpływ 

ćwiczeń 

wzmacniających na 

prawidłową postawę 

ciała 

Iwona Radomska 

 
 

Język polski 
Temat: Jak łączą się wyrazy 

w zdaniu? 
Nacobezu: potrafisz 

wskazać związek główny i 
związki poboczne w zdaniu, 
określić rodzaje związków 

Hanna Gmerek 
 
 

 
Matematyka 

Temat: Zapisywanie 
wyrażeń 

algebraicznych 
Nacobezu: korzysta z 
nieskomplikowanych 
wzorów, w których 

występują oznaczenia 
literowe, opisuje 

wzór słowami; 
Joanna Walkowiak 

 

Język polski 
Temat: Poetycka wizja 

stworzenia świata: 
J.Kulmowa 

 “Człowiek żeby patrzał” 
Nacobezu: analizujesz 

wiersz, wskazujesz środki 
stylistyczne 

 
 

J. polski 
Temat: Przecinek w zdaniu 

pojedynczym 
Nacobezu: znasz zasady 

dotyczące stawiania 
przecinka w zdaniu 

pojedynczym, potrafisz je 
zastosować 

Hanna Gmerek 
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W-f  

 Temat: Piłka siatkowa- 

doskonalenie odbić  piłki 

siatkowej w domowych 

warunkach. 

Nacobezu: uczeń zna 

sposoby odbić piłki  i 

poprawnego ułożenia dłoni 

w koszyczek 

Iwona Radomska 

 J. angielski 
Temat : In the future. 

Review unit 6 
 

Nacobezu; 
Powtórzenie słownictwa z 

działu 6- związanego z 
kosmosem, przyszłością, 

science fiction 

J. angielski 
 

Temat: Klub odkrywców: 
Wynalazki przyszłości 

 
Nacobezu: 

Czytamy tekst dotyczący 
NASA,  poszerzamy 

słownictwo związanego z 
kosmosem, projekt. 

Matematyka 
Temat: Sprawdzian 

Liczby dodatnie i ujemne 
Nacobezu: weryfikacja 
wiedzy dotyczącej liczb 
dodatnich i ujemnych 

Joanna Walkowiak 



 
 

Utrwalenie czasu Future 
simple 

Anna Bentkowska 

Anna Bentkowska 
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Informatyka 
Temat: Tort ma warstwy i 

cebula ma warstwy. 
Nacobezu: 

-znam rodzaje rodzaje 
grafiki komputerowej 

-wymienię programy do 
edycji grafiki 
S. Szaferski 

 Język polski 
Temat: Co było na 

początku? 
Nacobezu: określasz, 

czym jest Biblia, z czego 
się składa, na podstawie 
tekstu opisujesz kolejne 
etapy stworzenia świata, 

wskazujesz i określasz 
rolę powtórzeń w tekście 

Hanna Gmerek 
 
 

Matematyka 
Temat: Obliczanie 
wartości wyrażeń 

algebraicznych 
Nzcobezu: oblicza 

wartość prostych wyrażeń 
arytmetycznych, stosując 

reguły dotyczące 
kolejności wykonywania 

działań; Joanna 
Walkowiak 

W-f 
Temat: Tematyczny quiz 

sportowy- gry zespołowe. 
Nacobezu: uczeń zna 

podstawowe przepisy gry i 
potrafi je zastosować w 

grach. 
Iwona Radomska 
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Technika 
Temat: Nowoczesny świat 

techniki – prezentacja prac 

uczniów.  

Nacobezu: 

 poznasz najciekawsze i 

najnowsze urządzenia 

techniczne oraz zasady ich 

działania. 

Anna Owsiańska 
 

 Język polski 
Temat: Co było na 

początku? 
Nacobezu: określasz, 

czym jest Biblia, z czego 
się składa, na podstawie 
tekstu opisujesz kolejne 
etapy stworzenia świata, 

wskazujesz i określasz 
rolę powtórzeń w tekście 

Hanna Gmerek 
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