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L.p. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 
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J. niemiecki gr 1 
Temat: Dr Arzt ist da – 

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

Anna Dziamska 

WF (chł.) 
Temat: Dbajmy o swoją 

ogólną sprawność fizyczną 

- samokontrola i 

samoocena. 

Nacobezu: Sprawdzamy 

siłę mm. brzucha oraz 

gibkość. 

J. Flak-Marcinkowski 

WF (dz.) 
Temat: BHP – zasady 
organizacji miejsca ćwiczeń 
w domu. 
NCB – uczeń potrafi 
przygotować bezpieczne 
miejsce do ćwiczeń w 
warunkach domowych. 
Agnieszka Wojciechowska 

    Wychowanie fizyczne 

Temat: Ćwiczenia siłowe 

Nacobezu: Uczeń potrafi 

samodzielnie wykonać 

proste ćwiczenia 

poprawiające siłę mięśni 

brzucha i grzbietu. 

 

WF (dz.) 
Temat: Jak uniknąć 
kontuzji? 
NCB - uczeń 
samodzielnie dobiera 
ćwiczenia 
kształtujące. 
Agnieszka 
Wojciechowska 

WF  (chł.) 
Temat: Zestaw ćwiczeń  

ogólnorozwojowych. Ćwi-

czenia siłowe. 

Nacobezu: 

Wszechstronny rozwój 

organizmu.  

J. Flak-Marcinkowski 
   Wychowanie fizyczne 

Temat: Ćwiczenia 

koordynacyjno- 

szybkościowe. 

Nacobezu: Uczeń 

poprawia zdolności 

koordynacyjno- 

szybkościowe. 

               A.Ziobro 

Język angielski gr2 
Temat: Środki językowe . 

Nacobezu: 
 Ćwiczenia w zakresie 
środków językowych:  

Gramatyka- czasy present 
perfect, past simple 
Anna Bentkowska 

 
 

Godz. Wychowawcza 
Jak dbać o higienę ciała i 

umysłu? 
Rozmowy z uczniami. 

Monika Garczarek 



                  A.Ziobro 
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j. niemiecki gr. 2 
Temat: Krankheiten 
und Medikamente 

Cel: Nazywasz 
dolegliwości i środki 

lecznicze 
Paulina Piechowiak 

 

WF (chł.) 
Temat: Historyczne wyda-

rzenia sportowe w Polsce i 

na świecie (cz.1). 

Nacobezu: Jakim jestem 

sportowcem, kibicem? 

J. Flak-Marcinkowski 
WF (dz.) 
Temat: Omówienie i 
interpretacja wyników 
testu K. Zuchory. 
NCB - uczeń poprawnie 
interpretuje wyniki potrafi 
wykonać samodzielnie test. 
Agnieszka Wojciechowska 

Wychowanie fizyczne 

Temat: Ćwiczenia 

aerobowe. 

Nacobezu: Uczeń potrafi 

dostosować intensywność 

ćwiczeń do swoich 

możliwości. 

A.Ziobro 

 
 

WF (chł.) 
Temat: Historyczne wyda-

rzenia sportowe w Polsce 

i na świecie (cz.2). 

Nacobezu: Jakim jestem 

sportowcem, kibicem? 

J. Flak-Marcinkowski 
WF (dz.) 

Temat: Próba Ruffiera – 
test wydolności fizycznej. 

NCB - uczeń wie jak 
wykonać próbę Ruffiera. 

Agnieszka Wojciechowska 
 

 
 

 

Język polski 
Temat: Dokąd zmierzasz? 
- pytanie warte refleksji. 
O wyborach życiowych 

bohaterów powieści “Quo 
vadis” Henryka 
Sienkiewicza. 

Nacobezu: potrafisz 
wykorzystać w 

interpretacji utworu 
elementy wiedzy o 
historii i kulturze, 

określasz konsekwencje 
wyborów życiowych 

bohaterów,  utrwalasz i 
porządkujesz informacje 

o świecie 
przedstawionym w 

lekturze 
Mariola Borowiak 
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Język polski  
Temat:  Odmiana imion i 

nazwisk  
Nacobezu: znasz normę 

językową dotyczącą 

 Język angielski gr 1 
Temat: Funkcje językowe: 
Wyrażanie uczuć i emocji 

Cel: zna wyrażenia 
dotyczące uczuć 

Fizyka Matematyka 
Cel: 

-Rozwiązuję zadania 
egzaminacyjne związane z 



odmiany imion i nazwisk i 
ją stosujesz.  

Mariola Borowiak 

negatywnych i 
pozytywnych 

Marta Grabarz 
Temat Pisanie List 

zawierający wskazówki i 
rady dotyczące udziału w 

uroczystości ślubnej 
Cel: zwroty 

grzecznościowe, 
udzielanie rad, 

wskazówek. 
Anna Bentkowska 

graniastosłupami i 
ostrosłupami 

 
Żywilla Umińska 
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Język polski 
Temat: Skąd jesteś? -  o 

pochodzeniu nazw 
miejscowych. 

Nacobezu: poprawnie 
zapisujesz nazwy 

mieszkańców miast,  
wskazujesz nazwy 

dwuczłonowe,  znasz ich 
poprawną pisownię 
Mariola Borowiak 

Wos 
TEAMS 

Temat:  Początki Unii 
Europejskiej. 

Nacobezu : jakie były 
początki unii, przyczyny 

powstania. 
Lilianna Wojtkowiak 

j. niemiecki gr 2 
Dzień wolny od zajęć 

J. angielski gr 1 
Temat: Ćwiczenia 

leksykalne w zakresie 
tematu: Nauka i technika 

Cel: zna rozszerzone 
słownictwo związane z 

nowinkami 
technologicznymi 

Marta Grabarz 
 

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 

łańcuchach prostych 

zawierających  do 5 atomów 

węgla w cząsteczce 

Izabela Kurek 

Biologia 
Temat: Materia i energia 

w ekosystemie  
Wyjaśnisz, jaką funkcję 

pełnią organizmy w obiegu 
materii w ekosystemie. 

Omówisz przepływ energii 
przez ekosystem. 

J. Sękowska-Kaczmarek 

Fizyka 
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 Wos 

TEAMST 
Matematyka 

Cel: 
Matematyka 

Cel: 
Geografia 

Maria Wolska 



Temat: Polska w UE 
Nacobezu: plusy i minusy 

przystąpienia do Unii 
Europejskiej. 

Lilianna Wojtkowiak 

-Obliczam objętość 
ostrosłupów różnych 

(utrwalenie) 
 

Żywilla Umińska 
 
 

-Obliczam objętość 
ostrosłupa w zadaniach 

odwróconych 
 

Żywilla Umińska 
 
 

Temat: Środowisko 
przyrodnicze Australii i Oceanii 
Uczeń :  
-określa położenie geograficzne 
Australii i Oceanii  
-Zna poszczególne elementy 
środowiska przyrodniczego  
-Dowie się jaka była przeszłość 
geologiczna Australii i Oceanii  
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Chemia 
Temat: Porównanie 
właściwości alkoholi 

KRYTERIA  SUKCESU:  
1.wyjaśniam zależność 

między stanem skupienia 

alkoholi a liczbą atomów  

węgla w cząsteczce  

2.zapisuję równania reakcji 

spalania alkoholi przy 

nieograniczonym  i 

ograniczonym dostępie tlenu 

Izabela Kurek 

 

Matematyka 
Cel: 

-Obliczam objętość 
ostrosłupa prawidłowego 

 
Żywilla Umińska 

 

Język 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 

 

Język polski  
Temat: Dokąd zmierzasz? 
- pytanie warte refleksji. 
O wyborach życiowych 

bohaterów powieści “Quo 
vadis” Henryka 
Sienkiewicza. 

Nacobezu: potrafisz 
wykorzystać w 

interpretacji utworu 
elementy wiedzy o 
historii i kulturze, 

określasz konsekwencje 
wyborów życiowych 

bohaterów,  utrwalasz i 
porządkujesz informacje 

o świecie 
przedstawionym w 

lekturze 
Mariola Borowiak  

Historia 
Monika Garczarek 

Historia  
Temat: Utrwalenie 

wiadomości Polska po II 
wojnie światowej 

Nacobezu: 
-Zmiany granic Polski 

-zmiany 
narodowościowe 

-zniszczenia po II wojnie 
-rozwój komunizmu 

-powstanie  PZPR 
-Protesty społeczeństwa 

-Polityka Edwarda 
Gierka 
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Religia 
Temat: Żyć w prawdzie. 
Nacobezu: definiujesz 

pojęcie prawdy, 
charakteryzujesz obowiązki 

Historia  
Temat: Utrwalenie 

wiadomości Polska po II 
wojnie światowej 

Nacobezu: 

Język angielski gr 2  
Informatyka 

Moduł “Prace domowe”- 
PixBlocks 
Nacobezu 

Matematyka 
Cel: 

-Utrwalam (wybrane) 
umiejętności związane z 

Język angielski gr 1 
Marta Grabarz 

Temat: Odkrywcy i 

wynalazki - słuchanie. 



wynikające z ósmego 
przykazania, opisujesz 
wykroczenia przeciw 

prawdzie, przygotujesz się 
do dyskusji na temat: Czy 

zawsze należy mówić 
prawdę? 

Danuta Stefańska  

-Zmiany granic Polski 
-zmiany 

narodowościowe 
-zniszczenia po II 

wojnie 
-rozwój komunizmu 

-powstanie  PZPR 
-Protesty 

społeczeństwa 
-Polityka Edwarda 

Gierka 
 

Uproszczony Python- 
ruch i rysowanie 

8d-gr1 
Roman Kurowiecki 

 
 

 

graniastosłupami i 
ostrosłupami 

 
Żywilla Umińska 

 

Cel: potrafi określić kontekst 

wypowiedzi w teście 

słuchanym. 

Marta Grabarz 

Język angielski gr.2 
Temat: Sport:  Ćwiczenia 

leksykalne w zakresie 
tematu: Sport 

Nacobezu: 
Powtórzenie i rozszerzenie 
słownictwa z zakresu sport. 

Ćwiczenia online. 
Anna Bentkowska 
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Doradztwo zawodowe 

Temat: Moje role na rynku 

pracy – pracownik, 

pracodawca, 

współpracownik. 

Nacobezu:  

-potrafisz wyjaśnić pojęcia: 

pracownik, pracodawca, 

współpracownik; 

- potrafisz nazywać role 

zawodowe wykonywane 

przez konkretne osoby; 

-umiesz określić, która rola 

na rynku pracy jest Tobie 

najbliższa 

Karolina Gabryelczyk 

 Religia 
Teams kanał religia 

godz.15.00 
Temat: Żyć w prawdzie. 

Nacobezu: weźmiesz 
udział w dyskusji: Czy 
zawsze należy mówić 

prawdę? potrafisz wyrazić 
swoje zdanie poparte 

argumentem 
Danuta Stefańska 

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: Wem tut was 
weh? Kogo co boli? 

Nacobezu: 
usystematyzujesz części 
ciała, potrafisz nazwać 
dolegliwości, poznasz 

trzeci przypadek 
gramatyczny Dativ 

Anna Dziamska 

Informatyka 
Moduł “Prace domowe”- 

PixBlocks 
Nacobezu 

Uproszczony Python- ruch i 
rysowanie 

8d-gr2 
Roman Kurowiecki 

 



 

 


