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j. angielski: 
Temat: Ogłoszenia i 

reklamy . 
 

Nacobezu: 
-ćwiczenia kształcące 

umiejętność 
rozumienia tekstu 

pisanego. 
 

Anna Bentkowska 
 

j. niemiecki  
grupa 1 

Thema: Schulsachen – 
przybory szkolne. 

Nacobezu: poznasz 
słownictwo związane z 
przyborami szkolnymi. 

Anna Dziamska 
 

Informatyka 
Moduł “Prace domowe”- 

PixBlocks 
Nacobezu 

Programowanie kolorami- 
pętle 

7d gr1 
Roman Kurowiecki 

 

Matematyka 
Cele: 

-Zapisuję w postaci jednej 
potęgi potęgę potęgi. 

-Potęguję potęgę. 
 

Żywilla Umińska 
 
 

muzyka 
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j.niemiecki 
Thema: Was ist mein 

Lieblingsfach? 
Nacobezu: Uczniowie 

utrwalaja wyrażenia o ym 
jak mówimy,że jakis 

przedmiot lubimy lub tez 
nie 

 
Natalia Kroma  

 
j. angielski gr 1 

Temat: Zdania warunkowe 

typu 2 –ćwiczenia. 

Język angielski 
Temat: Hobby - ćwiczenia 

leksykalne. 
 

Nacobezu: 
Poznajemy słownictwo 

związane z hobby, 
preferencjami, czasem 

wolnym. 
Quizlet, kahoot- lekcja 

online 
Anna Bentkowska 

 
Matematyka 

Cele: 

Matematyka 
Cel: 

-Stosuję mnożenie i 
dzielenie potęg o 

jednakowych 
podstawach w 

działaniach łącznych 
Żywilla Umińska 

zajęcia z wychowawcą 
Temat: Nasze sukcesy i 

niepowodzenia – 

pogadanka.  

Nacobezu: poznajemy 

swoje słabe i mocne 

strony. 

Beata Ziobro 
 

język polski 
Temat: Emigracja- trudne 
doświadczenia Polaków 

pozbawionych bytu 
państwowego. 

Nacobezu: 
-poznajesz postawy 

Polaków wobec utraty 
niepodległości 

-rozumiesz dramat 
emigrantów 

-interpretujesz nowelę 
w kontekście 
historycznym 

 
Danuta Żybura- Jarosz 



Nacobezu: Potrafisz 

tworzyć zdania z użyciem 

zdań warunkowych typu 2. 

Dariusz Spychała 
 
 

-Mnożę i dzielę potęgi o 
tych samych podstawach 
-Zapisuję w postaci jednej 
potęgi iloczyn/iloraz potęg 

o jednakowych 
podstawach 

 
Żywilla Umińska 
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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: “Tu wszędzie jest 

moja ojczyzna...” 
Nacobezu: 

-potrafisz wskazać 
skojarzenia związane z 

ojczyzną 
-analizujesz utwór Norwida 

oraz obraz J. 
Chełmońskiego 

-uczysz się mówić o 
uczuciach 
-dostrzegasz 

ponadczasowość 
problematyki   zawartej 
w poznanych dziełach 
Danuta Żybura- Jarosz 

 
 

             język polski 
Temat: Od patriotyzmu-
radości do patriotyzmu-
odpowiedzialności. 
Zaduma ukazana w 
wierszu T. Różewicza. 
 
Nacobezu: 
-kształcisz umiejętność 
interpretacji tekstu 
lirycznego 
-podejmujesz dyskusję o 
świecie wartości 
-gromadzisz materiał do 
tworzenia wypowiedzi 
 
Danuta Żybura- Jarosz 

               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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Religia 
Teams kanał religia        

godz. 11.00 

Temat: Jezus Syn Boży  
Nacobezu:  

Język polski 
Temat: “Tu wszędzie jest 

moja ojczyzna...” 
Nacobezu: 

język angielski 

Temat : Tryby warunkowe 

0, I, II;  

 

 Nacobezu: 

Język polski 
Temat: Henryk 

Sienkiewicz-między 
przeszłością, 

współczesnością a 
przyszłością. 

Geografia 
Temat : Turystyka w Polsce.  
Nacobezu: uczeń :  
-Zna różne rodzaje turystyki  
-Poznaje walory kulturowe i 
przyrodnicze Polski  



potrafisz wskazać teksty 
biblijne potwierdzające 

bóstwo Jezusa,   
ułożysz ABC świadka 

Chrystusa w codziennym 
życiu 

Danuta Stefańska 

-potrafisz wskazać 
skojarzenia związane z 

ojczyzną 
-analizujesz utwór Norwida 

oraz obraz J. 
Chełmońskiego 

-uczysz się mówić o 
uczuciach 
-dostrzegasz 

ponadczasowość 
problematyki   zawartej 
w poznanych dziełach 

 
Danuta Żybura- Jarosz 

 

TRYB WARUNKOWY 0, I, 

II, rzeczowniki 

odczasowni- kowe oraz 

bezokoliczniki - ćwiczenia 

gramatyczno-leksykalne. 

Czasowniki z ing, to 

Anna Bentkowska 

 

 

 

Język niemiecki 
Grupa 1 

Thema: Das brauche ich 
in der Schule – To 

potrzebuję w szkole. 
Nacobezu: utrwalisz 

słownictwo związane z 
przyborami szkolnymi. 

Anna Dziamska 
 

Nacobezu: 
-poznajesz konteksty-

biograficzny, 
teoretycznoliteracki oraz 

historyczny 
-poznajesz genezę 
lektury”Latarnik” 

 
Danuta Żybura- Jarosz 

-Zna listę obiektów 
dziedzictwa narodowego 
UNESCO 

 
Maria Wolska 
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Biologia 
Temat: Budowa i 

funkcjonowanie układu 
dokrewnego. 

 
Poznasz budowę i funkcje 

układu dokrewnego. Dowiesz 

się, czym są hormony. Scha-

rakteryzujesz główne 

gruczoły dokrewne oraz 

wydzielane przez nie 

hormony. Wyjaśnisz, na czym 

polega antagonistyczne 

działanie hormonów. 

 Doradztwo zawodowe 
Temat: Kwalifikacje a 

kompetencje na rynku 
pracy 

Nacobezu: 
-potrafisz zdefiniować 
pojęcia: „rynek pracy”, 

„kompetencje”; 
-umiesz rozpoznać 

kompetencje 

przydatne na rynku 

pracy 

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 

język angielski 
grupa 1 

Temat: Rzeczowniki 

odczasownikowe. 

Nacobezu: Potrafisz używać 

rzeczowników 

odczasownikowych w formie 

podmiotu. 

Dariusz Spychała 
 
 

Anna Bentkowska 



J. Sękowska-Kaczmarek 

 
Karolina Gabryelczyk 

 

 
Danuta Żybura- Jarosz 

 
język niemiecki gr.2 
Thema;Ubungen mit 

Lieblingsfachern 
Nacobezu: Uczniowie 

uzupełniaja karty pracy 
dotyczące przedmiotów 

szkolnych. 
Natalia Kroma 
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 Biologia 
Temat: Zaburzenia pracy 
układu hormonalnego. 

 
Poznasz skutki niedoboru 

oraz nadmiaru wybranych 

hormonów: wzrostu, 

tyroksyny, insuliny. 
J. Sękowska-Kaczmarek 

 

Religia 
Temat: Wiara bez 

uczynków jest martwa. 
Nacobezu: potrafisz 

wyjaśnić czym jest wiara i 
do czego zobowiązuje, 

rozwijasz postawę 
odważnego przyznania się 

do wiary 
Danuta Stefańska 

fizyka Matematyka 
Cel: 

-Potęguję iloczyn i iloraz 
liczb. 

-Zapisuję iloczyn/iloraz 
potęg o jednakowych 

wykładnikach w postaci 
jednej potęgi 

Żywilla Umińska  
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W-F 
Temat: Fitness dla 

początkujących. 
NCB: uczeń wykonuje 

ćwiczenia według 
instruktażu 

Małgorzata Roszkiewicz 
 

Temat: Doskonalimy 

umiejętność pomiaru  

tętna. 

 Historia 
Temat: I wojna światowa 

na ziemiach polskich. 
Nacobezu: 

-znasz miejsca walk na 
froncie wschodnim 

-umiesz wyjaśnić genezę i 
organizację Legionów 

Polskich 
-potrafisz wskazać 

zaangażowanie jednostek 

W-F 
Temat: Kontynuacja 
ćwiczeń fitness dla 

początkujących. 
NCB: Uczeń doskonali 

ćwiczenia z filmiku. 
Małgorzata Roszkiewicz 

 
 

wychowanie fizyczne 
Temat: Test wiedzy ogólnej 

o sporcie 
NCB: Uczeń rozwiązuje 

zadania testowe 
Beata Ziobro 

 
 
 
 



NCB – poprawne 

wykonanie pomiaru tętna 

przed i po wysiłku 

fizycznym. 

Beata Ziobro 

 

polskich po stronie 
ententy 

Danuta Żybura- Jarosz 
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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 

 

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 
 

Informatyka gr2 
Temat: PixBlocks – 

programowanie Kurs 2 
lekcja 1 

Nacobezu:  dowiesz się jak 

dodawać kolejne elementy 

do gier i opracujesz własne 

gry. 

Anna Owsiańska 

 

 W-F 
Temat: Relaks przy 

muzyce 
NCB: uczeń przy ulubionej 

spokojnej muzyce 
wykonuje ćwiczenia 

oddechowe 
 Małgorzata Roszkiewicz 

wychowanie fizyczne 
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 

 

 

 


