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 W- f dz. 
Temat: BHP – zasady 
organizacji miejsca ćwiczeń 
w domu. 
NCB – uczeń potrafi 
przygotować bezpieczne 
miejsce do ćwiczeń w 
warunkach domowych. 
Agnieszka Wojciechowska 
WF (chł.) 
Temat: Dbajmy o swoją 

ogólną sprawność fizyczną 

- samokontrola i 

samoocena. 

Nacobezu: Sprawdzamy 

siłę mm. brzucha oraz 

gibkość. 

J. Flak-Marcinkowski 

    Wychowanie fizyczne 

Temat: Ćwiczenia siłowe 

Nacobezu: Uczeń potrafi 

samodzielnie wykonać 

proste ćwiczenia 

poprawiające siłę mięśni 

brzucha i grzbietu. 

 

                  A.Ziobro 

 

W-f dz. 
Temat: Jak uniknąć 

kontuzji? 
NCB - uczeń 

samodzielnie dobiera 
ćwiczenia kształtujące. 

Agnieszka Wojciechowska 
WF  (chł.) 
Temat: Zestaw ćwiczeń  

ogólnorozwojowych. 

Ćwiczenia siłowe. 

Nacobezu: Wszechstronny 

rozwój organizmu.  

J. Flak-Marcinkowski 

   Wychowanie fizyczne 

Temat: Ćwiczenia 

koordynacyjno- 

szybkościowe. 

Nacobezu: Uczeń poprawia 

zdolności koordynacyjno- 

szybkościowe. 

               A.Ziobro 

 

 J. niemiecki 
j. niemiecki gr2 

Temat: Anna hat 
Bauchschmerzen. 

Cel: Wyszukujesz informacje 
w tekście słuchanym. 
Opowiadasz krótko o 

dolegliwościach innych 
osób.  

Paulina Piechowiak 
 

J.niemiecki gr.1 
Temat: Wie geht es deiner 

Freundin? 
Nacobezu: potafisz zadać 
pytanie o samopoczucie i 

odpowiedzieć na takie 
pytanie, poznasz zaimki 

osobowe w trzecim 
przypadku gramatycznym 

Anna Dziamska 
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j. angielski 
Temat Powtórzenie 

materiału z rozdziałów: 7-8 
 Nacobezu: 

Słownictwo związane z 
turystyką i zakupy, 
utrwalanie czasów 

teraźniejszych 
Anna Bentkowska 

Informatyka 
Moduł “Prace domowe”- 

PixBlocks 
Nacobezu 

Uproszczony Python- ruch i 
rysowanie 

8c-gr2 
Roman Kurowiecki 

W f dz. 
Temat: Omówienie i 
interpretacja wyników 
testu K. Zuchory. 
NCB - uczeń poprawnie 
interpretuje wyniki potrafi 
wykonać samodzielnie test. 
Agnieszka Wojciechowska 
WF (chł.) 
Temat: Historyczne wyda-

rzenia sportowe w Polsce i 

na świecie (cz.1). 

Nacobezu: Jakim jestem 

sportowcem, kibicem? 

J. Flak-Marcinkowski 
Wychowanie fizyczne 

Temat: Ćwiczenia 

aerobowe. 

Nacobezu: Uczeń potrafi 

dostosować intensywność 

ćwiczeń do swoich 

możliwości. 

A.Ziobro 

 

WF (dz.) 
Temat: Próba Ruffiera – test 

wydolności fizycznej. 
NCB - uczeń wie jak wykonać 

próbę Ruffiera. 
Agnieszka Wojciechowska 

WF (chł.) 
Temat: Historyczne 

wydarzenia sportowe w 

Polsce i na świecie (cz.2). 

Nacobezu: Jakim jestem 

sportowcem, kibicem? 

J. Flak-Marcinkowski 

Matematyka 
Cele: 

-Obliczam objętość 
ostrosłupa w 

zadaniach tekstowych 
i w zadaniach 
odwróconych 

 
Żywilla Umińska 
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Matematyka 
Cel: 

-Obliczam objętość 
ostrosłupa prawidłowego 

 
Żywilla Umińska 

 

WOS  
TEAMS 

Temat : Unia Europejska - 
początki. 

Nacobezu:  jak wyglądały 
początki unii , przyczyny 

powstania. 
Lilianna Wojtkowiak 

Wiedza o społeczeństwie 
Lilianna Wojtkowiak 
TEAMS 
Temat : Polska w Unii 
Europejskiej. 
Nacobezu: plusy i minusy 
przystąpienia Polski  do Unii 
Lilianna Wojtkowiak 

Język polski 
Temat: Idealne 

społeczeństwo w 
“Folwarku 

zwierzęcym” 
G.Orwella 
Nacobezu: 

wyszukujesz 

Historia  
Temat: Powstanie 

“Solidarności”. 
Nacobezu: 

-znasz przyczyny wybuchu 
strajku w Stoczni Gdańskiej 



informacje w tekście, 
określasz 

problematykę, 
rozpoznajesz środki 

perswazji 
Hanna Gmerek 

-wyjaśniasz okoliczności 
powstania NSZZ 

”Solidarność” 
-potrafisz określić reakcję 

ZSRS na wydarzenia w 
Polsce w 1980r. 

 
Danuta Żybura- Jarosz 
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matematyka 
 

EDB Język polski 

Temat: Piszemy scenariusz 

filmowy 

Nacobezu: potrafisz wskazać 

główne elementy 

scenariusza, znasz i potrafisz 

zastosować zasady tworzenia 

scenariusza 

Hanna Gmerek 

Matematyka 
Cele: 

-Utrwalam (wybrane) 
umiejętności związane 

z graniastosłupami i 
ostrosłupami 

 
Żywilla Umińska 

Chemia 
Temat: Kwas metanowy 

KRYTERIA SUKCESU 

1.podaję przykłady kwasów 

karboksylowych występujących 

w przyrodzie 

2.znam właściwości i 

zastosowania kwasu 

metanowego 

Izabela Kurek 
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Język polski 
Temat: Jak łączą się wyrazy 

w zdaniu? 
Nacobezu: potrafisz 

wskazać związek główny i 
związki poboczne w zdaniu, 
określić rodzaje związków 

Hanna Gmerek 
 

j. niemiecki gr. 2 
Temat: Krankheiten 
und Medikamente 

Cel: Nazywasz 
dolegliwości i środki 

lecznicze 
Paulina Piechowiak 

 
j. angielski 

Temat: Kultura:  Ćwiczenia 
leksykalne w zakresie 

tematu: Kultura 
Nacobezu:  

Język polski 

Temat: Piszemy scenariusz 

filmowy 

Nacobezu: potrafisz wskazać 

główne elementy 

scenariusza, znasz i potrafisz 

zastosować zasady tworzenia 

scenariusza 

Hanna Gmerek 
 

Chemia  

Temat: Szereg 

homologiczny kwasów 

karboksylowych 
KRYTERIA SUKCESU 

1.podaję definicje pojęć: 

kwasy karboksylowe, 

grupa karboksylowa 

2.podaję nazwy 

systematyczne i 

zwyczajowe 

oraz zapisuję wzory 

sumaryczne, 

półstrukturalne i 

strukturalne  kwasów 

karboksylowych o 

Język polski 
Temat: Najczęstsze błędy 

językowe 
Nacobezu: rozpoznajesz 

błędy językowe i różne ich 
rodzaje 

Hanna Gmerek 
 
 
 



słownictwo związane z 
teatrem, filmem, sztuką, 

muzyką. Quizlet. 
Anna Bentkowska 

 
 

łańcuchach prostych 

zawierających  do 5 

atomów węgla w 

cząsteczce 

Izabela Kurek 
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Biologia 
Temat: Nieantagonistyczne 

zależności między 
gatunkami 
NaCoBeZu: 

Znasz rodzaje 
nieantagonistycznych 

zależności między 
gatunkami. 

Potrafisz omówić mutualizm 
na wybranych przykładach 

J. Sękowska-Kaczmarek 

fizyka Matematyka 
Cel: 

-Obliczam objętość 
ostrosłupa w zadaniach 

odwróconych 
 

Żywilla Umińska 
 

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 

 
 

Fizyka 
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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  gr 1 
Temat: Czasy teraźniejsze 

powtórzenie wiadomości. 

Nacobezu: Potrafisz 

opisywać wydarzenia w 

teraźniejszości używając 

konstrukcji Present Simple, 

J. angielski  gr  2 
Temat: 

Funkcje językowe: 
Pytanie o pozwolenie, 
udzielanie pozwolenia 

lub odmowa 
Nacobezu: 

Formy 
grzecznościowe, 

Informatyka 
Moduł “Prace domowe”- 

PixBlocks 
Nacobezu 

Uproszczony Python- ruch i 
rysowanie 

8c-gr1 
Roman Kurowiecki 

j. angielski gr 1 



-Zna cechy gospodarki, 
głównie USA i Kanady  
Maria Wolska 

 

Present continuous, Present 

perfect. 

Dariusz Spychała 
J. niemiecki 

Grupa 1 
Temat: Wem tut was weh? 

Kogo co boli? 
Nacobezu: usystematyzujesz 
części ciała, potrafisz nazwać 
dolegliwości, poznasz trzeci 

przypadek gramatyczny Dativ 
Anna Dziamska 

 

prośby, udzielenie  
pozwolenia 

Anna Bentkowska 

j. angielski gr 1 
Temat: Czasy przeszłe 

powtórzenie 

wiadomości. 

Nacobezu: Potrafisz 

opisywać wydarzenia 

w przeszłości używając 

konstrukcji Past 

Simple, Past 

continuous, Past 

perfect. 

Dariusz Spycha 

Temat: Czasy przyszłe 

powtórzenie wiadomości. 

Nacobezu: Potrafisz 

opisywać wydarzenia w 

przyszłości używając 

konstrukcji Future Simple, 

be going to, Present 

continuous. 

Dariusz Spychała 
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religia Godzina wychowawcza 
Jak właściwie zaplanować 

czas ? 

Religia 
Teams  godz. 15.00 

Temat: Krzyż, przez który 
świat uzyskał zbawienie 

Nacobezu: uczeń 

przedstawia fakty związane z 

historią kultu Krzyża, 

uzasadnia potrzebę szacunku 

i wierności krzyżowi 

Renata Kaczmarek 
 

 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 

 

 


