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Język polski 
Temat:  

Kim jestem? Czym się 
wyróżniam? Co mogę 
zaoferować innym?  
Nacobezu: potrafisz 
wyszukać w tekście 

publicystycznym potrzebne 
informacje, dostrzegasz 

różnicę miedzy literatura a 
publicystyką, rozpoznajesz 

artykuł 
Mariola Borowiak 

Religia 
Temat: Świat antyczny 

wobec chrześcijaństwa  

Nacobezu: powinieneś 
umieć opowiedzieć jak 
rozwijał się Kościół w 

starożytności 
Renata Kaczmarek 

Religia 
Temat: Dynamiczny 

rozwój Kościoła w 

średniowieczu 

Nacobezu: potrafisz 
omówić jak przebiegał 

rozwój Kościoła w 
średniowieczu, jaką 

szczególną rolę odgrywał 
Kościół w średniowieczu 

Renata Kaczmarek 
 

Język polski 
Temat: Twórca i jego 

czasy – Henryk 
Sienkiewicz 
Nacobezu:  

wskazujesz najważniejsze 
informacje z życia i 

twórczości H. 
Sienkiewicza, znasz 
genezę  “Latarnika” 
Mariola Borowiak 

 

Język angielski grupa 2  
Temat: Tryby warunkowe 0, 
I - ćwiczenia gramatyczno- 

leksykalne.  
Cel: zna zasady tworzenia 

oraz używania trybów 
Marta Grabarz 
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Matematyka 
Temat : Potęga o 

wykładniku naturalnym. 

Cele lekcji: znam pojęcie 

potęgi, potrafię obliczyć 

potęgę  liczby wymiernej  

A.Chodorowska 

 

Matematyka 

Temat : Porównywanie 

liczb zapisanych w postaci 

potęgi. 

Cele lekcji : potrafię 

porównać liczby zapisane w 

postaci potęgi. 

A.Chodorowska 

 

Język niemiecki 
Grupa 2 

Thema: Das brauche ich 
in der Schule – To 

potrzebuję w szkole. 
Nacobezu: utrwalam 

słownictwo związane z 
przyborami szkolnymi. 

Anna Dziamska 
 

Język angielski grupa 1 
 

Temat: Powtórzenie 
wiadomości z rozdziału 7 
– zadania egzaminacyjne. 
Nacobezu: Potrafisz uzyć 
słownictwa poznanego w 

 Biologia  
Temat: Budowa układu 

dokrewnego  
 

Cel lekcji: poznasz nazwy 
gruczołów i hormonów w 

języku angielskim 
 

Kinga Komorowska  



rozdziale 7 w zadaniach 
egzaminacyjnych. 
Dariusz Spychała 
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 Geografia  
Temat : Usługi w Polsce. 

Transport w Polsce 

Nacobezu:  uczeń  

-charakteryzuje transport 

wodny i lotniczy w Polsce 

-ocenia znaczenie 
transportu przesyłowego  

Maria Wolska 

               Chemia  
Temat: Rozpuszczalność 
substancji i stężenie 
procentowe – zadania 
KRYTERIA SUKCESU 
1.rozwiązuję zadania 
związane z 
rozpuszczalnością 
2.obliczam stężenie 
procentowe roztworu 
nasyconego w danej 
temperaturze 
          Izabela Kurek 

 Geografia 
Temat : Turystyka w Polsce.  

Nacobezu: uczeń :  
-Zna różne rodzaje turystyki  
-Poznaje walory kulturowe i 
przyrodnicze Polski  
-Zna listę obiektów 
dziedzictwa narodowego 
UNESCO 
Maria Wolska 
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Biologia  
Temat: Higiena i choroby 

układu wydalniczego 
 

Nacobezu: 
Poznasz nazwy chorób 

układu w języku angielskim 
oraz nauczysz się jak 

zadbać o układ wydalniczy  

Chemia 
Temat: Stężenie 

procentowe- zadania 
KRYTERIA SUKCESU   
1. obliczam stężenie 

procentowe roztworu o  
znanych masach substancji 

rozpuszczonej i 
rozpuszczalnika 

2.obliczam masę substancji 
rozpuszczonej w określonej 
masie roztworu o znanym 

stężeniu procentowym 
Izabela Kurek 

 

Język polski 

Temat: Wypowiedź 

argumentacyjna 

Nacobezu:  wymienia 

etapy przygotowywania 

wypowiedzi 

argumentacyjnej, 

stosuje słownictwo 

przydatne w 

wypowiedzi 

argumentacyjnej, 

 odnajduje tezę i 

argumenty w podanym 

tekście, 

 Język polski 
Temat: Emigracja – trudne 

doświadczenie Polaków 
pozbawionych bytu 

państwowego 
Nacobezu:  określasz rodzaj 

narracji w utworze, 
omawiasz postawy Polaków 
wobec utraty niepodległości, 

interpretujesz nowelę w 
kontekście historycznym. 

Mariola Borowiak 
 
 



wskazuje argumenty 

przemawiające za 

podaną tezą 

Mariola Borowiak 
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J. angielski grupa 2 
Temat: Czego 

potrzebujemy, aby 
uprawiać hobby? - 

ćwiczenia leksykalne. 
Cel: zna wyrazy związane z 
hobby i zainteresowaniami. 

Marta Grabarz 
 
 
 
 
 
 
 

Informatyka z elementami 
j. angielskiego gr. 1 
Temat: PixBlocks – 

programowanie Kurs 2 
Nacobezu:  potrafisz 

przekolorować obrazki i 
opracowujesz własne gry. 

M. Kaczyńska-Lisowska 
 

J. angielski grupa 2 
Temat: Hobby - ćwiczenia 

leksykalne. 

Cel: Nazywanie  czynności 

wykonywanych 

w czasie wolnym, 

wyrażanie opinii i 

opisywanie upodobań. 

Marta Grabarz 

 

j. angielski gr 1 

Temat: Zdania warunkowe 

typu 0,1,2 – ćwiczenia. 

Nacobezu: Potrafisz używać 

zdań warunkowych typu 

0,1,2 w poprawnej formie. 

Dariusz Spychała 

 

Język polski 
Temat: Wypowiedź 

argumentacyjna 

Nacobezu:  wymienia 

etapy przygotowywania 

wypowiedzi 

argumentacyjnej, 

stosuje słownictwo 

przydatne w 

wypowiedzi 

argumentacyjnej, 

 odnajduje tezę i 

argumenty w podanym 

tekście, 

wskazuje argumenty 

przemawiające za 

podaną tezą 

Mariola Borowiak  
 

 

 
 
 

Język angielski grupa 1 
 

Temat: Moje hobby – 

mówienie. 

Nacobezu: Potrafisz 

opowiadać o swoich 

zainteresowaniach j. 

angielskim. 

 
Dariusz Spychała 

 
 
 
 

Informatyka z 
elementami j. 

angielskiego gr. 2 
Temat: PixBlocks – 

programowanie Kurs 2 
Nacobezu:  potrafisz 

przekolorować obrazki i 
opracowujesz własne gry. 

M. Kaczyńska-Lisowska 
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J. angileski gr 1 
Temat: Zdania warunkowe 

typu 2 –ćwiczenia. 

Nacobezu: Potrafisz 

tworzyć zdania z użyciem 

zdań warunkowych typu 2. 

Dariusz Spychała 

 
J. niemiecki gr. 2 

Thema: Schulsachen – 
przybory szkolne. 

Nacobezu:  poznajesz 
słownictwo związane z 
przyborami szkolnymi. 

Anna Dziamska 

J. angielski grupa 2 
Temat: Hobby - ćwiczenia 

utrwalające. 

Cel: Nazywanie  czynności 

wykonywanych 

w czasie wolnym, 

wyrażanie opinii i 

opisywanie upodobań. 

Marta Grabarz 

 

j. angielski gr 1 

Temat: Rzeczowniki 

odczasownikowe. 

Nacobezu: Potrafisz używać 

rzeczowników 

odczasownikowych w 

formie podmiotu. 

Dariusz Spychała 

 
 

Matematyka 
Temat : Obliczanie 

wartości wyrażeń 

zawierających potęgi. 

Cele lekcji : stosuję 

kolejność  wykonywania 

działań, obliczam potęgę 

liczb wymiernych 

A.Chodorowska 

 

 

Matematyka 
Temat : Iloczyn i iloraz 

potęg o jednakowych 

podstawach . 

Cele lekcji : znam i stosuje 

wzór na mnożenie i 

dzielenie potęg o tych 

samych podstawach 

A.Chodorowska 

 

Historia 
Temat: Rewolucje w Rosji. 

 
Nacobezu: 

-znasz przyczyny i skutki 
rewolucji lutowej i 

październikowej w Rosji w 
1917 r. 

-oceniasz skutki przewrotu 
bolszewickiego dla Rosji i dla 

Europy 
 
 

Danuta Żybura- Jarosz 
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W-F 
Temat: Fitness dla 

początkujących. 
NCB: uczeń wykonuje 

ćwiczenia według 
instruktażu 

Małgorzata Roszkiewicz 
 

Historia 
Temat: I wojna światowa 

na ziemiach polskich. 
Nacobezu: 

-znasz miejsca walk na 
froncie wschodnim 

Język niemiecki 
Kinga Komorowska  

 
Język angielski  

Grupa 2  
Temat: Zainteresowania 
młodzieży - rozwinięcie 

słownictwa. 

W-F 
Temat: Kontynuacja 
ćwiczeń fitness dla 

początkujących. 
NCB: Uczeń doskonali 

ćwiczenia z filmiku. 
Małgorzata Roszkiewicz 
   Wychowanie fizyczne 

Doradztwo zawodowe 
Temat: Kwalifikacje a 

kompetencje na rynku pracy 
Nacobezu: 

-potrafisz zdefiniować 
pojęcia: „rynek pracy”, 

„kompetencje”; 



    Wychowanie fizyczne 

Temat: Ćwiczenia siłowe 

Nacobezu: Uczeń potrafi 

samodzielnie wykonać 

proste ćwiczenia 

poprawiające siłę mięśni 

brzucha i grzbietu. 

 

                  A.Ziobro 

 

-umiesz wyjaśnić genezę i 
organizację Legionów 

Polskich 
-potrafisz wskazać 

zaangażowanie jednostek 
polskich po stronie ententy 

 
Danuta Żybura- Jarosz 

 
 

Cel: zna rozszerzone 
słownictwo związane z 
hobby i uprawianiem 

sportu. 
Marta Grabarz 

Temat: Ćwiczenia 

koordynacyjno- 

szybkościowe. 

Nacobezu: Uczeń 

poprawia zdolności 

koordynacyjno- 

szybkościowe. 

               A.Ziobro 

 
 
 

 

 

 

Język niemiecki 
 

Berufe- Zawody.  
 

Cel lekcji: poznasz nazwy 
zawodów , nauczysz się 

opowiadać się o nich  
 

Kinga Komorowska  

-umiesz rozpoznać 

kompetencje przydatne 

na rynku pracy 

Karolina Gabryelczyk 

 

8 

W-f 
Temat: Test wiedzy ogólnej 

o sporcie 
NCB: Uczeń rozwiązuje 

zadania testowe 
Małgorzata Roszkiewicz 

Wychowanie fizyczne 

Temat: Ćwiczenia 

aerobowe. 

Język niemiecki 
 

Meine Familie.  
 

Cel lekcji: opowiesz o 
swojej rodzinie w języku 

niemieckim  
Kinga Komorowska  

Zajęcia z wychowawcą 
Temat : Kolory w naszym 

życiu 
 

Cele lekcji : wzbudzenie 
refleksji na temat roli 

barw w życiu człowieka  

W-F 
Temat: Relaks przy 

muzyce 
NCB: uczeń przy ulubionej 

spokojnej muzyce 
wykonuje ćwiczenia 

oddechowe 
Małgorzata Roszkiewicz 

     wychowanie  fizyczne 

 



Nacobezu: Uczeń potrafi 

dostosować intensywność 

ćwiczeń do swoich 

możliwości. 

A.Ziobro 

 

   A. Ziobro 

 

 

 


