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Matematyka 
Temat : Potęga o 

wykładniku naturalnym. 

Cele lekcji: znam pojęcie 

potęgi, potrafię obliczyć 

potęgę  liczby wymiernej 

A.Chodorowska 

 

Język polski 

Temat: Zasad 

Nacobezu: potrafisz 

wskazać główne elementy 

scenariusza, znasz i 

potrafisz zastosować 

zasady tworzenia 

scenariusza 

Hanna Gmerek 

Biologia 
Temat:Rozwój człowieka- 
od narodzin do starości-

ćwiczenia. 
Nacobezu: przebieg, 

fizycznego, społecznego, 
psychicznego dojrzewania 

człowieka, 
charakterystyka etapów 

rozwoju człowieka 
H.Hermann-Zimna 

 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 
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Fizyka  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 
 

j. niemiecki grupa 2 
Thema: Schulsachen – 

przybory szkolne. 
Nacobezu: poznasz 

słownictwo związane z 
przyborami szkolnymi. 

Anna Dziamska 

Język polski 
Temat: Wyobraźnia 

ludowa . “Świtezianka” A. 
Mickiewicza 

Nacobezu: potrafisz 
rozpoznać cechy ballady , 
określasz problematykę 

utworu 
Hanna Gmerek 

 

Fizyka  Muzyka 
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Godzina wychowawcza Chemia Język polski Informatyka gr2 Język polski 



Temat: Miłość i przyjaźń - 
najważniejsze wartości w 

życiu. 
Nacobezu:  

-pielęgnowanie uczuć 
koleżeństwa, przyjaźni i 

miłości.  
Krzysztof Rybarczyk 

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 

 

Temat: Wyobraźnia 
ludowa . “Świtezianka” A. 

Mickiewicza 
Nacobezu: potrafisz 

rozpoznać cechy ballady , 
określasz problematykę 

utworu 
Hanna Gmerek 

 

Temat: PixBlocks – 
programowanie Kurs 2 

lekcja 2 
Nacobezu:  zajmiesz się 
przekolorowywaniem 
obrazków i opracujesz 

własne gry. 
Anna Owsiańska 

 
j. angielski gr 1 

Temat: Rzeczowniki 

odczasownikowe. 

Nacobezu: Potrafisz 

używać rzeczowników 

odczasownikowych w 

formie podmiotu. 

Dariusz Spychała 
 

 

Temat : Natura i wyobraźnia 
w sonecie Mickiewicza 

Nacobezu: interpretujesz 
wiersz, rozpoznajesz cechy 

sonetu 
Hanna Gmerek 
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j. angielski grupa 1 

Temat: Zdania warunkowe 

 typu 2 –ćwiczenia. 

Nacobezu: Potrafisz 

tworzyć zdania z użyciem 

zdań warunkowych typu 2. 

Dariusz Spychała 
 

j. niemiecki grupa 2 
Thema: Mein Studenplan - 

mój plan lekcji 

Biologia 
Temat:Rozwój człowieka- 
od narodzin do starości. 

Nacobezu: przebieg, 
fizycznego, społecznego, 

psychicznego dojrzewania 
człowieka, charakterystyka 
etapów rozwoju człowieka 
Honorata Hermann-Zimna 

Plastyka  Matematyka 
Temat : Obliczanie 

wartości wyrażeń 

zawierających potęgi. 

Cele lekcji : stosuję 

kolejność  wykonywania 

działań, obliczam potęgę 

liczb wymiernych 

A.Chodorowska 

 

Religia 
Teams kanał religia         

godz. 11.00 
Temat: Jezus Syn Boży 

Nacobezu: 
potrafisz wskazać teksty 
biblijne potwierdzające 

bóstwo Jezusa,  
ułożysz ABC świadka 

Chrystusa w codziennym 
życiu 

Danuta Stefańska 



Nacobezu: poznasz dni 
tygodnia, potrafisz napisać 
swój plan lekcji, utrwalisz 

przedmioty szkolne. 
Anna Dziamska 
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Religia 
Teams kanał religia 

godz.12.00 
Temat: Głosić wszystkim 
narodom Dobrą Nowinę.  

Nacobezu: wiesz, czym jest 
Dobra Nowina, potrafisz 

wymienić imiona 
Ewangelistów i ich 

symbole, znasz przykłady 
współczesnych środków 

przekazu Ewangelii 
Danuta Stefańska 

Historia  
Temat: Podsumowanie 

działu V. I wojna światowa. 
Nacobezu: 

-utrwalenie wiadomości z 
rozdziału V 

-uczeń zna przyczyny, 
przebieg i skutki pierwszej 

wojny 
-jak wyglądała sprawa 

polska podczas I wojny. 
Krzysztof Rybarczyk 

Język niemiecki 
Grupa 1 

Thema: Das brauche ich 
in der Schule – To 

potrzebuję w szkole. 
Nacobezu: uczeń utrwala  

słownictwo związane z 
przyborami szkolnymi. 

Anna Dziamska 
 

Język angielski  
Grupa 2  

Marta Grabarz 

Temat: Hobby - ćwiczenia 

leksykalne. 

Cel: Nazywanie  czynności 

wykonywanych 

w czasie wolnym, 

wyrażanie opinii 

i opisywanie upodobań. 

Marta Grabarz 

 

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 

               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 
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J. angielski  
Grupa 2 

Temat: Czego 
potrzebujemy, aby 
uprawiać hobby? - 

ćwiczenia leksykalne. 

Matematyka 

Temat : Porównywanie 

liczb zapisanych w postaci 

potęgi. 

Geografia 
 

Temat : Turystyka w 
Polsce.  
Nacobezu: uczeń :  

Język polski 
Temat: O czym mówią 

obrazy? 
Nacobezu: Potrafisz 

wymienić główne etapy w 

Historia  
 Rozdział VI. Świat w okresie 

międzywojennym 
Temat: Świat po I wojnie 

światowej. 
Nacobezu: 



Cel: zna wyrazy związane z 
hobby i zainteresowaniami. 

Marta Grabarz 
Informatyka 

Moduł “Prace domowe”- 
PixBlocks 
Nacobezu 

Programowanie kolorami- 
pętle 
7c gr1 

Roman Kurowiecki 
 

Cele lekcji : potrafię 

porównać liczby zapisane w 

postaci potęgi. 

A.Chodorowska 

-Zna różne rodzaje 
turystyki  
-Poznaje walory 
kulturowe i przyrodnicze 
Polski  
-Zna listę obiektów 
dziedzictwa narodowego 
UNESCO 
Maria Wolska 

 

historii malarstwa, 
rozpoznajesz  

Hanna Gmerek 
 

-ład wersalski i jego 
konsekwencje 

-działalność Ligi Narodów 
-znaczenie wielkiego kryzysu 

gospodarczego. 
Krzysztof Rybarczyk 
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W-F 
Temat: Doskonalimy 

umiejętność pomiaru  

tętna. 

NCB – poprawne 

wykonanie pomiaru tętna 

przed i po wysiłku 

fizycznym. 

Beata Ziobro 

 

Doradztwo zawodowe 
Temat: Od elektryka do 

kierownika. 
Nacobezu: potrafisz  

scharakteryzować ścieżki 

kształcenia dla danego 

zawodu; 

-umiesz określić dalszą 

drogę zawodową. 

Karolina Gabryelczyk 

 

 
W-F 

Temat: Fitness dla 
początkujących. 

NCB: uczeń wykonuje 
ćwiczenia według 

instruktażu 
Małgorzata Roszkiewicz 

Język niemiecki 
Grupa 1 

Thema: Gib mir bitte dein 
Heft! Daj mi proszę twój 

zeszyt! 
Nacobezu: poznasz 

rodzajniki określone i 
nieokreślone w 

pierwszym i czwartym 
przypadku 

gramatycznym. 
Anna Dziamska 

 
Język angielski  

Grupa 2 
Marta Grabarz 

Temat: Hobby - ćwiczenia 

utrwalające. 

Cel: Nazywanie  czynności 

wykonywanych 

W-F 
Temat: Kontynuacja ćwiczeń 
fitness dla początkujących. 

NCB: Uczeń doskonali 
ćwiczenia z filmiku. 

Małgorzata Roszkiewicz 
 

Temat: Test wiedzy ogólnej 
o sporcie 

NCB: Uczeń rozwiązuje 
zadania testowe 

 
Beata Ziobro 

 
 



w czasie wolnym, 

wyrażanie opinii 

i opisywanie upodobań. 

Marta Grabarz 

 

8 

W-F 
Temat: Igrzyska 

Olimpijskie- antyczna 

Grecja 

NCB: zapoznanie się z 

podstawowymi 

wiadomościami na temat 

historii sportu 

Beata Ziobro 

 
 

 W-F 
Temat: Test wiedzy 

ogólnej o sporcie 
NCB: Uczeń rozwiązuje 

zadania testowe 
Małgorzata Roszkiewicz 

 
 

Wdż  

Temat: Pierwsze uczucia 

(dziewczęta i chłopcy) 
Uczeń potrafi: 

• opisać emocje 

towarzyszące młodzieńczym 
zauroczeniom, 

• określić rolę empatii w 

poznawaniu 
siebie nawzajem, 

• wymienić dojrzałe i 

niedojrzałe motywacje 

umawiania się na randki. 
Izabela Kurek 

 

W-F 
Temat: Relaks przy muzyce 
NCB: uczeń przy ulubionej 

spokojnej muzyce wykonuje 
ćwiczenia oddechowe 

Małgorzata Roszkiewicz 
 

Temat: Międzynarodowy 

Test Sprawności Fizycznej- 

próba siły mięśni brzucha. 

NCB- Wykonanie próby siły 

mięśni brzucha, zapoznanie 

się z zasadami 

przeprowadzania testów 

sprawności fizycznej. 

 
Beata Ziobro 

 

 

 


