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 w-f dz.  
(zajęcia będą się odbywały 

na 8 godz. lekcyjnej w 
czwartek) 

Temat: RMT: Doskonalenie 
Walca Wiedeńskiego, kilka 
słów o tańcach ludowych. 

NCB – uczeń zna krok 
podstawowy do walca 

wiedeńskiego 
Agnieszka Wojciechowska 

 W-f dz 
Temat: Omówienie 

próby Ruffiera, 
interpretacja wyników. 

NCB - Uczeń potrafi 
interpretować wyniki 

testu wydolnościowego. 
Agnieszka 

Wojciechowska 

Doradztwo zawodowe 
Temat: Dobry plan drogą do 

sukcesu. 

Nacobezu: 

-potrafisz wykorzystać 

informacje na temat 

systemu edukacji i rynku 

pracy; 

-umiesz zaplanować swoją 

karierę edukacyjno-

zawodową. 

        Karolina Gabryelczyk 
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Chemia 
 
 

Chemia 
 
 

 WF (chł.) 

Temat: Historyczne 

wyda-rzenia sportowe w 

Polsce i na świecie (cz.1). 

Nacobezu: Jakim jestem 

sportowcem, kibicem? 

J. Flak-Marcinkowski 

W-f dz. 

Temat: Jak uniknąć 

kontuzji, zasady 

treningu. 

NCB - uczeń zna zasady 

przygotowywania się do 

wysiłku. 

Agnieszka 

Wojciechowska 

WF (chł.) 
Temat: Historyczne 

wydarze-nia sportowe w 

Polsce i na świecie (cz.2). 

Nacobezu: Jakim jestem 

sportowcem, kibicem? 

J. Flak-Marcinkowski 
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j. angielski gr1 
Temat: Ćwiczenia 

leksykalne w zakresie 
tematu: Nauka i technika 

Cel: zna rozszerzone 
słownictwo związane z 

nowinkami 
technologicznymi 

Marta Grabarz 
j. niemiecki gr. 2 

Temat: Krankheiten 
und Medikamente 

Cel: Nazywasz 
dolegliwości i środki 

lecznicze 
Paulina Piechowiak 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

dzień wolny od zajęć 
 

WDŻ 
Temat: Wobec choroby, 

cierpienia i śmierci. 
Nacobezu: Uczeń potrafi: •    

opisać sytuację rodziny, 

która troszczy się o osoby 

chore i niepełnosprawne, 

•    zaproponować sposoby 

pomocy (wolontariat) 

rodzinie z potrzebami, •    

przedstawić sytuację 

rodziny, w której zmarło 

dziecko po lub przed 

urodzeniem, •    opisać 

postawę członków rodziny 

wobec osoby umierającej, 

•    przedstawić etapy 

przeżywania żałoby.  

H.Hermann-Zimna 

WF  (chł.) 
Temat: Zestaw ćwiczeń  

ogólnorozwojowych. 

Ćwi-czenia siłowe. 

Nacobezu: Wszechstron-

ny rozwój organizmu.  

J. Flak-Marcinkowski 

W-f dz. 
Temat. Ćwiczenia 
ogólnorozwojowe i 
kształtujące. 
NCB - uczeń dobiera 
ćwiczenia do 
kształtowania 
poszczególnych cech 
motorycznych. 
Agnieszka 
Wojciechowska 

Wiedza o społeczeństwie 
Lilianna Wojtkowiak 

TEAMS 
Temat: Powtórzenie 

wiadomości: NATO ,ONZ,UE 
Nacobezu: wspólne 

rozwiązywanie ćwiczeń 
powtórzeniowych: NATO , 

ONZ ,UE 
Lilianna Wojtkowiak 
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Matematyka 

Temat : Rachunek 

prawdopodobieństwa – 

zadania utrwalające. 

Cele lekcji : wskazuję 

liczbę wszystkich 

możliwości danego 

zdarzenia , wskazuję 

liczbę możliwości 

sprzyjającą danemu 

zdarzeniu, potrafię 

j. angielski gr2 
Temat: Moja rodzina – 

mówienie. 

Nacobezu: Potrafisz 

opowiadać o swojej 

rodzinie w j. angielskim. 

Dariusz Spychała 
j. niemiecki gr1 

Temat: Der Arzt ist da – 
praca z tekstem. 

Religia 
Teams  godz. 10.00 

Temat: Krzyż, przez który 
świat uzyskał zbawienie 

Nacobezu: uczeń 

przedstawia fakty 

związane z historią kultu 

Krzyża, uzasadnia potrzebę 

szacunku i wierności 

krzyżowi 

Renata Kaczmarek 

Język polski 
Temat: Czy warto się 
buntować? A. Bursa 
“Nauka chodzenia”  
Nacobezu: potrafisz 

wskazać rodzaj liryki, 
interpretujesz utwór 

poetycki, 
wykorzystując 

różnorodne 
konteksty, 

rozpoznajesz w 

Matematyka 

Temat : Styczna do okręgu 

– zadania  

Cel e lekcji  : wykorzystuję  

własności stycznej  do 

okręgu w zdaniach 
Marzena Michalska 

 
 



obliczyć 

prawdopodobieństwo 

zdarzenia 
Marzena Michalska 

Nacobezu: rozumiesz tekst 
czytany, potrafisz uzupełnić 
brakujące zdania w tekście. 

Anna Dziamska 
 
 

tekście elementy 
stylu potocznego 
Mariola Borowiak 
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Fizyka 
 
 

j. polski 
Temat: Temat: Pasterz, 

który żył w zgodzie z 
samym sobą 

Nacobezu: interpretujesz 
utwór epicki, rozpoznajesz 

w tekście alegorię, 
odszukujesz w tekście 

odwołania do 
uniwersalnych wartości.  

Mariola Borowiak 
 

j. angielski gr2 

Temat: Czasy przeszłe 

powtórzenie wiadomości. 

Nacobezu: Potrafisz 

opisywać wydarzenia w 

przeszłości używając 

konstrukcji Past Simple, 

Past continuous, Past 

perfect. 

Dariusz Spychała 

j. angielski gr1 

Temat: Odkrywcy i 

wynalazki - słuchanie. 

Cel: potrafi określić 

kontekst wypowiedzi w 

teście słuchanym. 

Marta Grabarz 

j. angielski gr2 
Temat: Moje hobby – 

mówienie. 

Nacobezu: Potrafisz 

opowiadać o swoich 

zainteresowaniach j. 

angielskim. 

Dariusz Spychała 
j. niemiecki gr 1 

Temat: Wem tut was 
weh? Kogo co boli? 

Nacobezu:  
ustystematyzujesz części 

ciała, potrafisz nazwać 
dolegliwości, poznasz 

trzeci przypadek 
gramatyczny Dativ. 

Anna Dziamska 
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Biologia 
Temat: Racjonalne 

gospodarowanie zasobami 
przyrody. 

Nacobezu: radzoje 
zasobów przyrody i skutki 
niewłaściwej eksploatacji, 

j. polski 
Język polski 

Temat:  
Co wpływa na życiowe 

wybory człowieka? 
Nacobezu: analizujesz 

dzieło plastyczne, 
odszukujesz w dziele 

Matematyka 

  Temat : Styczna do 

okręgu . 

Cel e lekcji  : znam 

pojęcie i własności 

stycznej  do okręgu, 

fizyka j. polski 
 Temat: Gdy jestem online – 

o internecie, jako 
przestrzeni, w której 

funkcjonuje współczesny 
człowiek. 

Nacobezu: porządkujesz 
informacje, odróżniasz 



Zasady zrównoważonego 
rozwoju 

Zasady racjonalnego 
gospodarowania zasobami 

przyrody 
Honorata Hermann-Zimna 

współczesnej kultury 
nawiązania do motywów 
literackich i kulturowych 

Mariola Borowiak 

potrafię skonstruować 

styczną do okręgu 

Marzena Michalska 
 

przykład od argumentu, 
potrafisz argumentować 

swoje stanowisko 
Mariola Borowiak 
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j. polski 
Temat: Jednostka wobec 

historii. O dylematach 
poety żołnierza 

Nacobezu: utrwalasz cechy 
utworu lirycznego, 
określasz dylematy 

moralne osoby mówiącej w 
utworze, wskazujesz 

odwołania do wartości 
uniwersalnych,  

argumentujesz swoje 
stanowisko,  

Mariola Borowiak 
 

Matematyka 

Temat : Rachunek 

prawdopodobieństwa – 

zadania utrwalające. 

Cele lekcji : wskazuję 

liczbę wszystkich 

możliwości danego 

zdarzenia , wskazuję 

liczbę możliwości 

sprzyjającą danemu 

zdarzeniu, potrafię 

obliczyć 

prawdopodobieństwo 

zdarzenia 
Marzena Michalska 

 
 

Historia 
Temat: Początki opozycji 

demokratycznej w Polsce. 
Nacobezu: 

-znasz przyczyny i skutki 
protestów robotniczych w 

1976r. 
-potrafisz opisać 

działalność KOR-u 
-rozumiesz znaczenie 

wyboru Karola Wojtyły na 
papieża 

Danuta Żybura-Jarosz 

j. angielski gr1 
Temat: Ćwiczenia w 

zakresie środków 
językowych: mowa 

zależna. 
Cel: poznajesz zasady 

tworzenia mowy 
zależnej. 

Marta Grabarz 
j. niemiecki gr2 

Temat: Anna hat 
Bauchschmerzen. 
Cel: Wyszukujesz 

informacje w tekście 
słuchanym. Opowiadasz 
krótko o dolegliwościach 

innych osób.  
Paulina Piechowiak 

j. angielski gr2 
Temat: Czasy przyszłe 

powtórzenie wiadomości. 

Nacobezu: Potrafisz 

opisywać wydarzenia w 

przyszłości używając 

konstrukcji Future Simple, 

be going to, Present 

continuous. 

Dariusz Spychała 
Informatyka - j. angielski gr1 

PixBlocks 
Uproszczony Phyton 

Nacobezu: 
Znasz uproszczony jęsyk 
programowania Python - 

ruch i rysowanie 
M. Kaczyńska-Lisowska 
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Geografia 
Temat : Utrwalenie 
wiadomości o Ameryce 
Nacobezu: uczeń: 
-Zna położenie i podział 
Ameryk 
-Charakteryzuje środowisko 
przyrodnicze kontynentów 
-Opisuje ludność Ameryk 

j. angielski gr2 
Temat: Czasy teraźniejsze 

powtórzenie wiadomości. 

Nacobezu: Potrafisz 

opisywać wydarzenia w 

teraźniejszości używając 

konstrukcji Present Simple, 

wiedza o społeczeństwie 
Lilianna Wojtkowiak 

TEAMS 
Temat:Polska w Unii 

Europejskiej 
Nacobezu: plusy i  minusy 
przystąpienia Polski do UE 

Lilianna Wojtkowiak 

Historia 
Temat: Powstanie 

“Solidarności”. 
Nacobezu: 

-znasz przyczyny 
wybuchu strajku w 
Stoczni Gdańskiej 

Religia 

Temat: Matka naszego Pana 
Nacobezu: potrafisz 

zinterpretować teksty 

biblijne mówiące o Maryi, 

wymienić najważniejsze 



-Zna cechy gospodarki, 
głównie USA i Kanady  
Maria Wolska 

 

Present continuous, 

Present perfect. 

Dariusz Spychała 
J. angielski gr 1 

Temat: Funkcje językowe: 
Wyrażanie uczuć i emocji 

Cel: zna wyrażenia 
dotyczące uczuć 
negatywnych i 
pozytywnych 

Marta Grabarz 

 -wyjaśniasz okoliczności 
powstania NSZZ 

”Solidarność” 
-potrafisz określić 
reakcję ZSRS na 

wydarzenia w Polsce w 
1980r. 

 
Danuta Żybura- Jarosz 

wydarzenia z życia Matki 

Bożej 

Renata Kaczmarek  
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g. wychowawcza 
dzień wolny od zajęć 

Temat: Organizacja czasu 
wolnego podczas 

kwarantanny. 
Agnieszka Wojciechowska 

 

j. angielski gr1 
Temat: Funkcje językowe: 
Wyrażanie uczuć i emocji 

Cel: zna wyrażenia 
dotyczące uczuć 
negatywnych i 
pozytywnych 

Marta Grabarz 
 

WF (chł.) 

Temat: Dbajmy o swoją 

ogólną sprawność fizyczną 

- samokontrola i samooce-

na. 

Nacobezu: Sprawdzamy 

siłę mm. brzucha oraz 

gibkość. 

J. Flak-Marcinkowski 

 Informatyka – j. angielski gr2 
PixBlocks 

Uproszczony Phyton 
Nacobezu: 

Znasz uproszczony jęsyk 
programowania Python - 

ruch i rysowanie 
M. Kaczyńska-Lisowska 
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