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Wychowanie fizyczne 
Temat: Tematyczny quiz 

sportowy- Igrzyska 
Olimpijskie 

Nacobezu: Znajomość 
historii sportu i aktualnych 

wydarzeń sportowych. 
Umiejętność korzystania z 
dostępnych źródeł wiedzy.  

Iwona Radomska 

Religia 
Temat: Wkład kultury 

chrześcijańskiej w rozwój 
Europy.  

Nacobezu: wiesz, czym jest 
kultura chrześcijańska, 
wymieniasz przejawy 

kultury chrześcijańskiej w 
Europie, Polsce i miejscu 

zamieszkania 
Danuta Stefańska 

Plastyka Historia 
Temat:Podsumowanie 
wiadomości - dział V 

-Upadek 
Rzeczypospolitej 

Monika Garczarek 
 

j. angielski gr. 2 
j.ang.gr2 

Topic: Exercises with 

vocabulary 

Nacobezu: Uczniowie 

wypełniają ćwiczenia 

związane z codziennymi 

gadżetami. 

Natalia Kroma 
Informatyka 

Temat: Tort ma warstwy i 
cebula ma warstwy. 

Nacobezu: 
-znam rodzaje rodzaje 
grafiki komputerowej 

-wymienię programy do 
edycji grafiki 
S. Szaferski 
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Wychowanie fizyczne 
Temat: Ćwiczenia 

wzmacniające mm 

brzucha, mm grzbietu. 

Nacobezu: wpływ 

ćwiczeń 

wzmacniających na 

prawidłową postawę 

ciała. 

Język angielski 
Temat: Review 7 

Nacobezu: 
Powtórzenie słownictwa z 

działu 7, czasów 
teraźniejszych.  Praca 
online- quizlet, kahoot 

Anna Bentkowska 
Informatyka 

Historia 
Temat:Kultura polskiego 

oświecenia. 
Nacobezu: 

-najwybitniejsi 
przedstawiciele polskiego 

oświecenia 

j. angielski gr.2 
Topic: Gadgets around us 

Nacobezu: Uczniowie 

utrwalają słownictwo 

związane z gadżetami 

codziennego użytku. 

Utrwalają słownictwo 

Natalia Kroma  

Matematyka 
Temat: Powtórzenie 

wiadomości z 

działu”PROCENTY” 

Nacobezu: 

-utrwalenie wiadomości 

 z procentów 

-rozwiązywanie zadań 

tekstowych z 



Iwona Radomska 

 

Moduł “Prace domowe”- 
PixBlocks 
Nacobezu 

Uproszczony Python- ruch i 
rysowanie 

6f gr2 
Roman Kurowiecki 

-jak Stanisław August 
wpłynął na rozwój  

kultury polskiej 
-jakich zmian dokonano w 

szkolnictwie w czasach 
stanisławowskich. 
Monika Garczarek 

 

 

Temat: Klub odkrywców- 
materiały 
Nacobezu: 

Tekst str. 100, poszerzanie 
słownictwa związanego z 

materiałami, projekt- 
napisanie listu. 

Anna Bentkowska 

zastosowaniem działań na 

procentach 

M.Michalska 
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Religia 
Teams kanał religia        

godz. 10.00 
Temat: Rozwój Kościoła w 
średniowiecznej Polsce.  

Nacobezu: potrafisz podać 
przykłady wpływu Kościoła 
na rozwój średniowiecznej 

Polski 
Danuta Stefańska 

Matematyka 
Temat: Obliczanie liczby, 

gdy dany jest jej procent. 

Nacobezu: 

-obliczanie liczby na 

podstawie danego jej  

procentu 

-rozwiązywanie zadań 

tekstowych 

Marzena Michalsk 

Matematyka 
Temat: Obliczanie liczby, 

gdy dany jest jej procent- 

zadania. 

Nacobezu: 

-obliczanie liczby na 

podstawie danego jej  

Procentu 

-rozwiązywanie zadań 

tekstowych 

Marzena Michalsk 
M. Michalska 

 

Język polski 
Temat: Co już wiemy o 

wypowiedzeniach? 
Nacobezu: zna podział 

wypowiedzeń, wskazuje 
ich typy, przekształca 

zdania nierozwinięte w 
rozwinięte. 

Mirosława Ginter 

Język polski 
Temat: Jak łączą się wyrazy 

w zdaniu? 

Nacobezu: definiuje rodzaje 

związków wyrazowych, w 

zdaniu wskazuje wyrazy, 

które tworzą związki 

wyrazowe.  

Mirosława Ginter 
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Matematyka 

Temat:Obniżki i podwyżki -  

zadania 

Nacobezu: 

-obliczanie procentu liczby 

naturalnej 

-obliczanie liczby większej 

o 

dany procent 

j.polski 
Temat: Jak napisać 

opowiadanie twórcze na 
podstawie baśni czy 

legendy? 
Nacobezu: uczeń definiuje 
opowiadanie twórcze na 

podstawie baśni czy 
legendy, tworzy plan 

biologia  
Temat: Powtórzenie 

materiału- Ryby 
Nacobezu: 

budowa ryb, środowisko 
życia, rozmnażanie i 

rozwój ryb 
Honorata Hermann-

Zimna 
 

Geografia 

Temat : Turystyczne atrakcje 

Czech i Słowacji 

Nacobezu: uczeń :  

-wymienia walory przyrodnicze i 

kulturowe Czech i Słowacji 

-omawia znaczenie turystyki 

aktywnej na Słowacji 

-wymienia przykładowe obiekty 

z Listy światowego 

dziedzictwa UNESCO 

Język polski 
Temat: Przecinek w zdaniu 

pojedynczym-
przypomnienie wiadomości.  
Nacobezu: wymienia zasady 

stosowania przecinka w 
zdaniu pojedynczym, stosuje 

zasady w zdaniach 
pojedynczych. 

Mirosława Ginter 



-obliczanie liczby większej 

o dany procent 

-rozwiązywanie zadań 

tekstowych 

Marzena Michalska 

wydarzeń opowiadania 
twórczego. 

Mirosława Ginter 
 
 

 znajdujące się w Czechach i na 

Słowacji 

-uzasadnia, że Czechy i Słowacja 
to kraje atrakcyjne pod 
względem turystycznym 
Maria Wolska 
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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 
 

WF (chł.) 

Temat: Dbajmy o swoją 

ogólną sprawność fizyczną 

- samokontrola i 

samoocena. 

Nacobezu: Sprawdzamy 

siłę mm. brzucha oraz 

gibkość. 

J. Flak-Marcinkowski 
 Wychowanie fizyczne dz 

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. polski 
Temat: Wyobraźnia-
wiersz Z. Herberta. 

Nacobezu: wypowiada się 
nt.podmiotu lirycznego 
oraz adresata, określa 

temat, odnajduje środki 
stylistyczne i wyjaśnia ich 
funkcję, określa nastrój 

wiersza. 
Mirosława Ginter 

Muzyka  
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j.ang.gr2 

Topic: Everyday gadgets 

Nacobezu: Uczniowie 

czytaja tekst ze 

zrozumieniem wszystkich 

WF (chł.) 

Temat: Historyczne wyda-

rzenia sportowe w Polsce i 

na świecie (cz.1). 

Nacobezu: Jakim jestem 

sportowcem, kibicem? 

 WF 

Temat: Historyczne wyda-

rzenia sportowe w Polsce 

i na świecie (cz.2). 

Nacobezu: Jakim jestem 

sportowcem, kibicem? 

 



słówek o codziennych 

gadżetach 

Natalia Kroma  
Temat: Shopping habits 

Nacobezu: 
Poznajemy słownictwo 
związane z zakupami, 

miejscami gdzie można 
robić zakupy, czasowniki 

like, prefer. 
Anna Bentkowska 

J. Flak-Marcinkowski 

Wychowanie fizyczne dz 

 Temat: Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe z 

nietypowym przedmiotem. 

Nacobezu: 

Uczeń potrafi wykorzystać 

nietypowy przedmiot 

podczas ćwiczeń, potrafi 

określić jakie mięśnie 

pracują podczas ćwiczeń. 

        Iwona Radomska 

J. Flak-Marcinkowski 
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Godzina wychowawcza 
Temat: Jak organizować 

swój czas w czasie 
pandemii. 
Nacobezu: 

-potrafię organizować swój 
czas w ciągu dnia 

Marzena Michalska 

 WF (chł.) 

Temat: Zestaw ćwiczeń  

ogólnorozwojowych. Ćwi-

czenia siłowe. 

Nacobezu: 

Wszechstronny rozwój 

organizmu.  

J. Flak-Marcinkowski 
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