
Treści z podstawy programowej na tydzień od 06.04- 08.04.2020 
ODDZIAŁ  PRZEDSZKOLNY 
Tematyka tygodnia: Wielkanoc 

Poniedziałek 

Temat: Gipsowe pisanki.  

1. Poznanie ciekawostek na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych. 

2. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Gipsowe pisanki” 

2. Odkrywanie litery: F. 

3. Wykonywanie kart pracy - Utrwalenie litery „F”. 

Wtorek, 

Temat: Liczenie pisanek   

1. Poznanie piosenki „Koszyczek dobrych życzeń”. 

2. Rozmowa na temat piosenki. 

3. Liczenie pisanek, układanie zapisów matematycznych. 

4. Utrwalanie umiejętności porównywania liczb. 

Środa 

Temat: Koszyczek dobrych życzeń.  

1. Zabawy przy piosence „Koszyczek dobrych życzeń”. 

2. Co znajduje się w koszyku wielkanocnym? – poznanie zawartości koszyczka wielkanocnego.  

3. "Koszyczek wielkanocny" - praca plastyczna- wydzieranka. 

Czwartek 

Temat: Potrawy z jajek.  

1. Zabawy badawcze – wokół jajka.  

2. Ozdabiamy pisanki. 

3. Wykonywanie Kart pracy - Ozdabianie koszyka, zaznaczanie kolejności jego przygotowania. 

Piątek 

Temat: Śmigus - dyngus.  

1. Słuchanie wiersza W. Broniewskiego „Śmigus”.  

2.Zapoznanie ze zwyczajem oblewania się wodą w lany poniedziałek. 

3. Utrwalenie piosenki.  

4. Wykonywanie kart pracy – rysowanie pisanki po śladzie. 

 
j.angielski 
Temat lekcji: 



1. Easter  
-wprowadzenie słownictwa związanego ze Świętami Wielkanocnymi 
-piosenka/wierszyk świąteczny 
-karty pracy do wykonania 
 
KLASA I 
W-F 
Zabawy bieżne kształtujące siłę 
 
JĘZYK  NIEMIECKI 

Klasa I 

Temat: Ostern / Wielkanoc 

E1-POCZ-JOB-2.0-1.9 święta i tradycje, mój kraj; 

E1-POCZ-JOB-2.0-3.1 rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; 

E1-POCZ-JOB-2.0-4.4 używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. 

RELIGIA 
1. Świętujemy zmartwychwstanie Jezusa. 

Uczeń pozna prawdę, że święta wielkanocne są pamiątką zmartwychwstania Jezusa. Rozpoznaje znaki 
Chrystusa  zmartwychwstałego ( baranek, paschał). Zrozumie że w Niedzielę Wielkanocną grób Jezusa już 
był pusty. 

2. Radośnie śpiewamy ,, Alleluja” 

Uczeń zrozumie, że zmartwychwstanie Jezusa jest wielką radością i daje nam nadzieję na życie wieczne z 
Bogiem. Pozna co znaczy słowo  Alleluja. 

 
KLASA II 
W-F 
 
Ćwiczenia ogólnorozwojowe –  IX.2.7 Uczeń samodzielnie wykonuje ćwiczenia prowadzące do 
zapobiegania wadom postawy.  IX.2.4a  Uczeń wykonuje ćwiczenia zwinnościowe: skłony, skrętoskłony. 

 
EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA 
Najważniejszy jest uśmiech 

Rozmowa uświadamiająca znaczenie dobroci i uśmiechu w naszym życiu – na podstawie wysłuchanego 
opowiadania Edyty Zarębskiej „Zosia i fiołkowy kapelusz” oraz własnych doświadczeń. Ćwiczenia 
utrwalające pisownię rz po spółgłoskach, tworzenie zdań złożonych, funkcja przecinka. Odczytywanie 
wskazań zegara, wprowadzenie pojęcia minuta. Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia zegarowe. 
Rysowanie autoportretu – przedstawianie osoby w dobrym nastroju.  

127. Wiosna w sadzie 

Wprowadzenie pojęcia kwadrans – odczytywanie wskazań zegarów i zapisywanie godzin i minut. 
Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100. Głośne czytanie wiersza Doroty 
Gellner „Sad rozkwita”. Wyszukiwanie rymujących się wyrazów. „Kwitnące drzewa” – wykonanie pracy 
plastycznej (wyklejanka). Zapoznanie z etapami powstawania owocu.  

128. Wiosna w polu i ogrodzie 



Swobodne wypowiedzi na temat zmian w przyrodzie, jakie zaszły wiosną w okolicy. Wiosenne prace w 
polu i w ogrodzie – na podstawie zdjęć i własnych doświadczeń. Sprzymierzeńcy człowieka i szkodniki  
w ogrodach. Ćwiczenia w pisowni wyrazów z rz po spółgłoskach d, t. Kolejność alfabetyczna wyrazów. 
Dopełnianie do najbliższej dziesiątki i ujmowanie – obliczenia w zakresie 100 bez przekraczania progu 
dziesiątkowego. Obliczenia kalendarzowe, pisanie dat. Rozwiązywanie zadań tekstowych – porównywanie 
różnicowe. Obliczenia pieniężne i zegarowe.  

129. Co słychać wiosną u zwierząt? 

Doskonalenie umiejętności rachunkowych – obliczenia w zakresie 100. Etapowe rozwiązywanie zadań 
złożonych – porównywanie różnicowe, obliczanie odległości (kilometry). Obliczenia pieniężne. Wskazanie 
głównych bohaterów wiersza Wandy Chotomskiej „Dlaczego cielę ogonem miele?”. Zachowanie cielęcia, 
próba uzasadnienia tytułu wiersza. Łączenie w pary rymujących się wyrazów. Nauka pisania opowiadania 
na podstawie historyjki obrazkowej. 

130. Przygotowania do Świąt Wielkanocnych 

Wypowiedzi na temat świątecznych przygotowań i wielkanocnych zwyczajów – na podstawie 
przeczytanych i wysłuchanych informacji, wiersza Róży Plater „Wielkanoc” oraz własnych doświadczeń. 
Czytanie ze zrozumieniem tekstów informacyjnych. Kilkuzdaniowe wypowiedzi opisujące 
wielkanocne jajka. Ozdabianie wydmuszki i wykonanie świątecznej kartki wg własnego pomysłu. 
Redagowanie i pisanie życzeń wielkanocnych. Praca z kalendarzem – wyszukiwanie i pisanie dat. 
Edukacja informatyczna  
Tworzenie rysunku z wykorzystaniem narzędzi w programie Paint.  
Edukacja muzyczna  
Nauka piosenki „Śmigus”.  
 
JĘZYK  NIEMIECKI 

Ostern / Wielkanoc 

E1-POCZ-JOB-2.0-2.2 rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych 
piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, 
gestami, dodatkowymi dźwiękami; 

E1-POCZ-JOB-2.0-1.9 święta i tradycje, mój kraj; 

E1-POCZ-JOB-2.0-3.1 rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; 

E1-POCZ-JOB-2.0-4.4 używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. 

 
RELIGIA 
      1. Utrwalenie treści z rozdziału III związanych z Wielkim Postem. 

Uczeń utrwali sobie najważniejsze wydarzenia związane z Wielkim Postem: jakim dniem rozpoczynamy 
Wielki Post,   osoby, które Pan Jezus spotkał na swojej drodze, Wielki Tydzień – Tridum Paschalne . 

     2.Wielkanoc – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. 

Uczeń będzie wiedział, że Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia po swojej śmierci. Pozna treść Ewangelii 
mówiącą o zmartwychwstaniu. 

 
Klasa 3 
JĘZYK  NIEMIECKI 



1. Temat: Śpiewamy piosenkę: Alle Kinder singen./ Wir singen ein Lied: Alle Kinder singen. 

E1-POCZ-JOB-2.0-1.1 ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele); 

E1-POCZ-JOB-2.0-3.2 znajduje w wypowiedzi określone informacje. 

E1-POCZ-JOB-2.0-4.3 recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub 
w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; 

E1-POCZ-JOB-2.0-5.2 pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; 

E1-POCZ-JOB-2.0-5.3 pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie. 

 

2. Temat: Postawimy na stole wielkanocny bukiet. 

E1-POCZ-JOB-2.0-2.2 rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz pr 

ostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, 
gestami, dodatkowymi dźwiękami; E1-POCZ-JOB-2.0-1.9 święta i tradycje, mój kraj; 

E1-POCZ-JOB-2.0-3.1 rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; 

E1-POCZ-JOB-2.0-4.4 używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. 

 
W-F 
 

1. "Z plecakiem po Polsce" - planowanie i realizacja gier i zabaw ruchowych. 
E1-POCZ-WF-2.0-3.6 układa zespołowe zabawy ruchowe i w nich uczestniczy, ma świadomość, iż 
sukces w takiej zabawie odnosi się dzięki sprawności, zaradności i współdziałaniu; 

2. Ćwiczenia gimnastyczne z piłkami - doskonalenie kozłowania. 
E1-POCZ-WF-2.0-1.4 przygotowuje we właściwych sytuacjach i w odpowiedni sposób swoje ciało 
do wykonywania ruchu; 
E1-POCZ-WF-2.0-1.5 ma świadomość znaczenia systematyczności i wytrwałości w wykonywaniu 
ćwiczeń; 

 
RELIGIA 

1. Zmartwychwstanie Jezusa zapowiedzią naszego zmartwychwstania. 

Uczeń zapozna się z treścią Ewangelii mówiącą o zmartwychwstaniu. Rozpoznaje symbole Jezusa 
zmartwychwstałego. Będzie wiedział, że świętowanie zmartwychwstania rozpoczynamy radosnym śpiewem 
Alleluja. 

2. Pan Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew. 

Uczeń  przypomni sobie co stało się podczas Ostatniej Wieczerzy i zrozumie, że w niepojęty dla nas sposób 
biały chlebek – Hostia przemienia się w prawdziwe Ciało Pana Jezusa, które po raz pierwszy przyjmie do 
swojego serca podczas Pierwszej Komunii Świętej. 

 
EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA 
Temat: Ciekawe pojazdy 
Edukacja matematyczna 



Do t. 123: dodawanie jedności, dziesiątek i setek do liczby trzycyfrowej i ich odejmowanie od takiej liczby - 
działania z okienkami, obliczenia pieniężne i wagowe, porównywanie różnicowe; Pomyślę i rozwiążę - 
rozwiązywanie zadań złożonych, kombinacje liczbowe; dodawanie i odejmowanie liczb, porządkowanie 
wyników rosnąco lub malejąco i odczytywanie haseł - nazw jednostek pływających. 
 
Edukacja polonistyczna 
Ćwiczenie wyobraźni - wymyślanie niecodziennych zastosowań dla przedmiotów codziennego użytku; 
czytanie informacji o nietypowych pojazdach, wypowiedzi na temat ich zastosowania; opisywanie 
niezwykłego pojazdu; nietypowe i mało znane środki transportu - rozwiązywanie rebusów i zagadek; 
łączenie zdjęć pojazdów z opisami ich wykorzystania; indywidualne opisywanie niezwykłego pojazdu; 
indywidualne opowiadanie wymyślonych historyjek; test na kierowcę pojazdu. 
Temat: . Co jest naprawdę ważne? 
Edukacja matematyczna 
Dodawanie w zakresie 1000 typu: 382 + 9, 697 + 9, 680 + 40, 685 + 40, różne sposoby obliczania sum - 
rozwiązywanie zadań, obliczanie sum liczb trzycyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego; 
obliczenia w tabeli funkcyjnej. 
 
Edukacja polonistyczna 
Słuchanie baśni czytanej fragmentami przez uczniów, rozmowa kierowana na jej temat, określanie uczuć 
bohaterki baśni, wyjaśnianie myśli przewodniej; ważne, ważniejsze i najważniejsze - rozważania nad 
hierarchią wartości; Co jest w życiu najważniejsze? - pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi; tworzenie 
rzeczowników od czasowników i uzupełnianie nimi zdań; rozszerzenie pojęcia rzeczownika o nazwy uczuć; 
utrwalanie pisowni wyrazów z rz wg poznanych zasad - kolorowanka ortograficzna. 
 
Edukacja społeczna 
Określanie uczuć i ocena zachowania bohaterów; ważne, ważniejsze i najważniejsze - rozważania nad 
hierarchią wartości; poznawanie mitu o Prometeuszu; 
Temat: W świecie mitów 
Edukacja matematyczna 
Odejmowanie liczb w zakresie 1000 typu: 764 - 8, 203 - 9, 335 - 40, 450 - 70 - obliczanie działań, 
rozwiązywanie zadań: porównywanie różnicowe, obliczenia pieniężne i odległości. 
 
 Edukacja polonistyczna 
Wyjaśnienie pojęć mit i mitologia; słuchanie mitu, odpowiedzi na pytania do tekstu, rozmowa na temat 
darów Prometeusza: ognia i nadziei; odczytanie i wyjaśnienie zakończenia mitu; wyjaśnienie pojęcia 
nadzieja, interpretacja hasła Nadzieja ogrzewa serca, wyjaśnianie powiedzeń o nadziei, rozmowa o 
znaczeniu nadziei; twórcze opowiadanie zmienionej wersji mitu z uwzględnieniem zmiany zachowania 
wybranej postaci; ćwiczenia utrwalające przymiotniki, intuicyjne stopniowanie przymiotników. 
 
Klasa 4 
JĘZYK  POLSKI 
Lekcja 1 

Temat: Odkrywamy tajemnice złotej rybki. 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-III.2.5 opowiada o przeczytanym tekście; 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-I.1.1 omawia elementy świata przedstawionego, 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-I.1.3 rozpoznaje czytany utwór jako bajkę, 

Lekcja 2 i 3 

Temat: Pisownia wyrazów z ch i h 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-II.4.1 pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły 
pisowni; 



E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-II.1.1 rozpoznaje w wypowiedziach części mowy (czasownik, rzeczownik, 
przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik, partykuła, wykrzyknik) i określa ich funkcje 
w tekście; 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-III.2.9 wykorzystuje wiedzę o języku w tworzonych wypowiedziach. 

 
PRZYRODA 
Temat: Ukształtowanie terenu-VI.2 uczeń rozpoznaje główne formy ukształtowania powierzchni w 
najbliższej okolicy szkoły i miejsca zamieszkania;VI.3. uczeń tworzy model pagórka i doliny rzecznej oraz 
wskazuje ich elementy; 
 
W-F 
 Ćwiczenia ogólnorozwojowe –  I.2.4 uczeń demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane 
zdolności motoryczne; I.2.5 uczeń wykonuje ćwiczenia wspomagające utrzymywanie prawidłowej postawy 
ciała. IV.2.2 przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach. 
Sposób wykonania skoku w dal z miejsca- I.1.1- uczeń rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne 
człowieka;II.1.1 – uczeń opisuje sposób wykonywania poznawanych umiejętności ruchowych; 

 
HISTORIA 
Temat: Pilecki i Inka – żołnierze niezłomni. 

IV. 15 Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o żołnierzach niezłomnych – Witoldzie Pileckim i Danucie 
Siedzikównie „Ince”; 

 
INFORMATYKA 
 

1. Idziemy do kina. Jak poprawnie przygotować notatkę o filmie? 
E2-PODST-INF-2.0-KLIVVI-V.1 posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i 
prawem; przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 
E2-PODST-INF-2.0-KLIVVI-II.3.b tworzenia dokumentów tekstowych: dobiera czcionkę, formatuje 
akapity, wstawia do tekstu ilustracje, napisy i kształty, tworzy tabele oraz listy numerowane 
i punktowane, 
E2-PODST-INF-2.0-KLIVVI-III.1.b wykorzystuje komputer lub inne urządzenie cyfrowe do 
gromadzenia, porządkowania i selekcjonowania własnych zasobów; 
E2-PODST-INF-2.0-KLIVVI-V.2 uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji 
oraz prawo do własności intelektualnej; 

 
RELIGIA 
      1. Utrwalenie treści z rozdziału V związanych z Wielkim Postem. 

Uczeń utrwali sobie najważniejsze wydarzenia związane z Wielkim Postem: jakim dniem rozpoczynamy 
Wielki Post,   osoby, które Pan Jezus spotkał na swojej drodze, Wielki Tydzień – Tridum Paschalne . 

      2.Pusty grób-najważniejsze zwycięstwo. 

Uczeń pogłębi swoje wiadomości o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Będzie umiał wyjaśnić dlaczego 
chrześcijanie świętują niedzielę. Przypomni sobie treść Ewangelii mówiącą o zmartwychwstaniu. 

 
MATEMATYKA 
Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną. 
Treści: V . dodaje i odejmuje, mnoży  ułamki zwykłe, a także liczby mieszane 
rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia ułamków przez liczby naturalne 
 
JĘZYK ANGIELSKI 



Temat lekcji: 
1. Come to Poland - culture.  
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-I.14 -życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne) 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-I.5 -życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia 
codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i 
problemy); 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-IV.1 – uczeń opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska; 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-IX.1 – uczen posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i 
kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z 
uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego; 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-VII.3 – uczeń uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia 
formularz/ankietę); 
 
MUZYKA 
Temat: Wielkanoc 
E2-PODST-MUZ-
2.0-I.1.1.a piosenki z repertuaru dziecięcego, młodzieżowego, popularnego i   ludowego, 

E2-PODST-MUZ-
2.0-I.1.3 

śpiewa, dbając o emisję i higienę głosu, stosuje ćwiczenia oddechowe, 
dykcyjne i    inne, zachowując naturalne właściwości głosu; 

E2-PODST-MUZ-
2.0-I.4.4.b rysuje, maluje oraz układa teksty do muzyki, 

E2-PODST-MUZ-
2.0-I.4.4.d opisuje słowami cechy i charakter słuchanych utworów. 

E2-PODST-MUZ-
2.0-II.1.1 

podstawowe pojęcia i terminy muzyczne (pięciolinia, klucz, nuta, pauza, 
wartość rytmiczna, dźwięk, gama, akord, akompaniament) oraz zależności 
między nimi; 

E2-PODST-MUZ-
2.0-III.4 

poznaje przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, 
tradycje swojego regionu; 

 
W-F 
 

1. Marsz terenowy  - gry i zabawy ruchowe.  
E2-PODST-WF-2.0-KLVVI-III.1.1 wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w 
trakcie rywalizacji sportowej; 
E2-PODST-WF-2.0-KLVVI-II.1.4 wymienia rekomendacje aktywności fizycznej dla swojego wieku 
(np. Światowej Organizacji Zdrowia lub Unii Europejskiej); 

2. Technika piłki nożnej: przyjęcie i uderzenie piłki prostym podbiciem. 
E2-PODST-WF-2.0-KLVVI-II.1.1 wymienia podstawowe przepisy wybranych sportowych i 
rekreacyjnych gier zespołowych; 
E2-PODST-WF-2.0-KLVVI-II.1.3 opisuje podstawowe zasady taktyki obrony i ataku w wybranych 
grach zespołowych; 

3. Technika minikoszykówki: kozłowanie piłki ze zmianą ręki kozłującej i kierunku poruszania się, 
chwyty i podania piłki oburącz sprzed klatki piersiowej w biegu rzuty do kosza z dwutaktu. 
E2-PODST-WF-2.0-KLVVI-II.1.1 wymienia podstawowe przepisy wybranych sportowych i 
rekreacyjnych gier zespołowych; 
E2-PODST-WF-2.0-KLVVI-III.2.2 korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych; 

4. Start niski, nauka techniki biegu krótkiego, bieg na 60 m. 
E2-PODST-WF-2.0-KLVVI-II.1.5 definiuje pojęcie rozgrzewki i opisuje jej zasady; 

 
PLASTYKA 
Temat:Technika Pastelowa 
E2-PODST-PLAST-2.0-I.2 rozróżnia cechy i rodzaje kompozycji w naturze oraz w sztukach plastycznych 
(odnajduje je w dziełach mistrzów, a także w tworach i zjawiskach przyrody); tworzy różnorodne układy 



kompozycyjne na płaszczyźnie i w przestrzeni (kompozycje otwarte i zamknięte, rytmiczne, symetryczne, 
statyczne i dynamiczne); ustala właściwe proporcje poszczególnych elementów kompozycyjnych, 
umiejętnie równoważy kompozycję, wykorzystując kształt i kontrast form; 
E2-PODST-PLAST-2.0-I.5 charakteryzuje pozostałe środki wyrazu artystycznego, takie jak: linia, plama, 
faktura; wykorzystuje wskazane środki w działaniach plastycznych (kompozycjach z wyobraźni i 
transpozycji natury); 
E2-PODST-PLAST-2.0-II.4 projektuje graficzne formy użytkowe (zaproszenie, okładka, plakat); kształtuje 
przestrzenne formy dekoracyjne i scenograficzne – indywidualnie i w zespole; umiejętności te wykorzystuje 
w przygotowywaniu imprez i uroczystości szkolnych, np. powiązanych z kalendarzem różnego typu świąt; 
 
 
KLASA V 
JĘZYK  POLSKI 
Lekcja 1 

Temat: Mitologiczny superbohater. 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-I.1.1 omawia elementy świata przedstawionego, 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-I.1.3 rozpoznaje czytany utwór jako mit, 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-II.2.5 rozpoznaje w wypowiedziach związki frazeologiczne, dostrzega ich 
bogactwo, rozumie ich znaczenie oraz poprawnie stosuje w wypowiedziach; 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-I.1.11 wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych oraz 
określa ich cechy; 

Lekcja 2 

Temat: Krótko i zwięźle lub dłużej i ciekawiej 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-II.1.8 nazywa części zdania i rozpoznaje ich funkcje składniowe w 
wypowiedzeniach (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik); 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-II.1.10 rozpoznaje związki wyrazów w zdaniu, wyróżnia człon nadrzędny i 
podrzędny oraz typy związków; 

Lekcja 3 

Temat: Pan przecinek przychodzi z wizytą. 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-II.4.2 poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku 
zapytania, znaku wykrzyknika, cudzysłowu, dwukropka, średnika, nawiasu. 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-II.1.1 rozpoznaje w wypowiedziach części mowy (czasownik, rzeczownik, 
przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik, partykuła, wykrzyknik) i określa ich funkcje 
w tekście; 

 
HISTORIA 
Temat: Rozbicie dzielnicowe. 

VI. 1 Uczeń umieszcza w czasie i przestrzeni Polskę okresu rozbicia dzielnicowego;   

VI. 2 Uczeń opisuje przyczyny oraz wskazuje skutki rozbicia dzielnicowego;   

 
W-F 
1.Doskonalenie umiejętności podań jednorącz półgórnych Piłka ręczna 
opisuje jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia; 



uczestniczy w minigrach oraz grach szkolnych i uproszczonych 
2.Doskonalenie umiejętności podań i chwytów w minipiłce ręcznej. Piłka ręczna 
uczestniczy w minigrach oraz grach szkolnych i uproszczonych 
 
 
RELIGIA 
        1. Wielkanoc – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. 

Uczeń będzie wiedział, że Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia po swojej śmierci. Przypomni sobie treść 
Ewangelii mówiącą o zmartwychwstaniu. Rozpoznaje symbole Jezusa zmartwychwstałego. Będzie wiedział, 
że świętowanie zmartwychwstania rozpoczynamy radosnym śpiewem Alleluja. 

 
BIOLOGIA 
Temat: Mchy – najprostsze rośliny lądowe 

E2-PODST-BIOL-2.0-II.5.2.a dokonuje obserwacji przedstawicieli mchów (zdjęcia, ryciny, okazy żywe) i 
przedstawia cechy ich budowy zewnętrzne, 

  E2-PODST-BIOL-2.0-II.5.2.b na podstawie obecności charakterystycznych cech identyfikuje nieznany 
organizm jako przedstawiciela mchów, 

  E2-PODST-BIOL-2.0-II.5.2.c wyjaśnia znaczenie mchów w przyrodzie; planuje i przeprowadza 
doświadczenie wykazujące zdolność mchów do chłonięcia wody.  

 
MATEMATYKA 
Pole trójkąta. Pole trapezu. 
Treści: 
XI. Obliczenia w geometrii.  Oblicza pole kwadratu, trójkąta, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu , 
stosuje jednostki pola. Oblicza pola figur przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych 
 
JĘZYK ANGIELSKI 
Temat lekcji: 
1. Poland Spring time - culture. 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-III.1 – uczeń określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu; 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-III.4 –uczeń znajduje w tekście określone informacje; 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-IX.1 – uczeń posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i 
kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z 
uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego; 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-IX.2-uczeń posiada świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz 
wrażliwość międzykulturową. 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-XIV - XVI. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic 
między językami). 
2. Poland Spring time - culture; project.  
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-I.14 - życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne). 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-VII.3 -uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia 
formularz/ankietę); 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-XII - Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z 
encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
 
GEOGRAFIA 
TEMAT;  Strefy klimatyczne i krajobrazowe 
ustala zależności między położeniem wybranych krajobrazów na kuli ziemskiej, warunkami klimatycznymi 
i głównymi cechami krajobrazów. 
MUZYKA 
Temat: Muzyka u źródeł 



 
 
E2-PODST-MUZ-
2.0-I.1.1.a piosenki z repertuaru dziecięcego, młodzieżowego, popularnego i  ludowego, 

E2-PODST-MUZ-
2.0-I.2.1.c proste utwory, 

E2-PODST-MUZ-
2.0-I.4.1.d utworów ludowych w  postaci oryginalnej i artystycznie opracowanej; 

E2-PODST-MUZ-
2.0-II.1.1 

podstawowe pojęcia i terminy muzyczne (pięciolinia, klucz, nuta, pauza, 
wartość rytmiczna, dźwięk, gama, akord, akompaniament) oraz zależności 
między nimi; 

E2-PODST-MUZ-
2.0-II.3.1 

instrumentów muzycznych ze względu na źródło dźwięku – nazywa i  
charakteryzuje je; 

E2-PODST-MUZ-
2.0-II.3.3 

aparatu wykonawczego (solista, zespół kameralny, chór, orkiestra, big band, 
zespół folkowy). 

E2-PODST-MUZ-
2.0-III.3 

poszukuje informacji o muzyce w wydawnictwach książkowych, 
multimedialnych i  innych dostępnych źródłach; 

 
Klasa VI A,  VI B 
JĘZYK  POLSKI 
Lekcja 1 

Temat: Wartość przygotowań 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-I.1.3 rozpoznaje czytany utwór jako przypowieść,  

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-I.1.12 określa tematykę oraz problematykę utworu; 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-I.1.15 objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w tekstach; 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-I.1.20 wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla 
bohatera. 

Lekcja 2 

Temat: Pisownia wyrazów obcych 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-II.4.1 pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły 
pisowni; 

Lekcja 3 

Temat: Tolerancja 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-I.1.1 omawia elementy świata przedstawionego, 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-I.1.9 charakteryzuje narratora i bohaterów w czytanych utworach; 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-I.1.12 określa tematykę oraz problematykę utworu; 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-I.1.14 nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst; 

 
HISTORIA 
Temat: Republika francuska. 

XV. 1 Uczeń wyjaśnia główne przyczyny Wielkiej rewolucji we Francji i ocenia jej rezultaty;  



 
JĘZYK  NIEMIECKI 

1. Temat: Das kann ich schon/ To już umiem. - powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 

E2-PODST-JOB-1.0-1.7 zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie); 

E2-PODST-JOB-1.0-2.2 rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia; 

E2-PODST-JOB-1.0-2.3 rozumie ogólny sens prostego tekstu; 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-XIII Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia 
wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w 
przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym 
wyrazem, opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych). 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-XII Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z 
encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-X Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad 
językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie 
mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym). 

 

2. Frohe Ostern ! 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-I.5 życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia 
codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i 
problemy); 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-III.4 znajduje w tekście określone informacje; 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-III.5 rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu; 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-IX.1 podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, 
które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem 
kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego; 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-IX.2 świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość 
międzykulturową. 

 
RELIGIA 

1. Święconka – na początek śniadania wielkanocnego. 

Uczeń pozna znaczenie błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny, chrześcijańskie tradycje 
związane z Wielkanocą. Przypomni sobie treść Ewangelii mówiącą o zmartwychwstaniu. Rozpoznaje 
symbole Jezusa zmartwychwstałego. 

 
JĘZYK  ANGIELSKI 
Temat lekcji: 
1.  Unusual ice cream - reading. 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-I.6 - żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki 
żywieniowe, lokale gastronomiczne); 



E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-III.1 – uczeń określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu; 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-III.4 – uczeń znajduje w tekście określone informacje 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-III.5 – uczeń rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu; 
2. A great apple cake! - listening and writing.  
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-I.6 - żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki 
żywieniowe, lokale gastronomiczne); 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-III.1 – uczeń określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu; 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-III.4 - znajduje w tekście określone informacje 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-III.5 - rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu; 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-V.8 - stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji. 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-VII.3 - uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia 
formularz/ankietę); 
 
 
MUZYKA 
Temat: Powietrzna muzyka. Instrumenty dęte w muzyce zespołowej 
 
 

E2-PODST-MUZ-2.0-
I.2.1.a schematy rytmiczne, 

E2-PODST-MUZ-2.0-
I.2.1.b melodie, 

E2-PODST-MUZ-2.0-
I.2.1.c proste utwory, 

E2-PODST-MUZ-2.0-
I.3.1 odtwarza ruchem proste rytmy i schematy rytmiczne; 

E2-PODST-MUZ-2.0-
I.4.1.b muzyki jazzowej i   rozrywkowej, 

E2-PODST-MUZ-2.0-
I.4.1.c polskich pieśni artystycznych i patriotycznych, 

E2-PODST-MUZ-2.0-
I.4.1.d utworów ludowych w   postaci oryginalnej i artystycznie opracowanej; 

E2-PODST-MUZ-2.0-
I.4.2.a brzmienie instrumentów muzycznych, 

E2-PODST-MUZ-2.0-
I.4.2.e 

aparat wykonawczy: solista, zespół kameralny, chór, orkiestra, big-band i 
zespół folkowy; 

E2-PODST-MUZ-2.0-
I.4.4.a odzwierciedla graficznie cechy muzyki i strukturę form muzycznych, 

E2-PODST-MUZ-2.0-
I.4.4.d opisuje słowami cechy i charakter słuchanych utworów. 

E2-PODST-MUZ-2.0-
II.3.1 

instrumentów muzycznych ze względu na źródło dźwięku – nazywa i   
charakteryzuje je; 

E2-PODST-MUZ-2.0-
II.3.3 

aparatu wykonawczego (solista, zespół kameralny, chór, orkiestra, big 
band, zespół folkowy). 

 
PLASTYKA 
Temat:Sztuka użytkowa. 
E2-PODST-PLAST-2.0-I.1 wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, 
grafiki, architektury (łącznie z architekturą wnętrz), rysunku, scenografii, sztuki użytkowej dawnej i 
współczesnej (w tym rzemiosła artystycznego); rozumie funkcje tych dziedzin i charakteryzuje ich język; 
rozróżnia sposoby i style wypowiedzi w obrębie dyscyplin; zna współczesne formy wypowiedzi 



artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, performance, asamblaż; sztuka 
nowych mediów; 
E2-PODST-PLAST-2.0-I.2 rozróżnia cechy i rodzaje kompozycji w naturze oraz w sztukach plastycznych 
(odnajduje je w dziełach mistrzów, a także w tworach i zjawiskach przyrody); tworzy różnorodne układy 
kompozycyjne na płaszczyźnie i w przestrzeni (kompozycje otwarte i zamknięte, rytmiczne, symetryczne, 
statyczne i dynamiczne); ustala właściwe proporcje poszczególnych elementów kompozycyjnych, 
umiejętnie równoważy kompozycję, wykorzystując kształt i kontrast form; 
E2-PODST-PLAST-2.0-I.3 klasyfikuje barwy w sztukach plastycznych; wykazuje się znajomością pojęć: 
gama barwna, koło barw, barwy podstawowe i pochodne, temperatura barwy, walor barwy; rozróżnia i 
identyfikuje w dziełach mistrzów i własnych kontrasty barwne: temperaturowe, dopełnieniowe i walorowe; 
podejmuje działania twórcze z wyobraźni i z zakresu interpretacji natury, uwzględniające problematykę 
barwy; 
E2-PODST-PLAST-2.0-I.4 charakteryzuje i rozróżnia sposoby uzyskania iluzji przestrzeni w kompozycjach 
płaskich; rozpoznaje rodzaje perspektyw (w tym m.in.: rzędowa, kulisowa, aksonometryczna, barwna, 
powietrzna, zbieżna); rozpoznaje i świadomie stosuje światłocień, jako sposób uzyskania iluzji przestrzeni; 
podejmuje działania kreatywne z wyobraźni i z natury, skoncentrowane wokół problematyki iluzji 
przestrzeni; 
E2-PODST-PLAST-2.0-I.5 charakteryzuje pozostałe środki wyrazu artystycznego, takie jak: linia, plama, 
faktura; wykorzystuje wskazane środki w działaniach plastycznych (kompozycjach z wyobraźni i 
transpozycji natury); 
 
 
TECHNIKA 
Temat :Nowoczesny świat techniki. 
2-PODST-TECH-2.0-III.1 rozpoznaje materiały konstrukcyjne (papier, drewno i materiały 
drewnopochodne, metale, tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze, materiały kompozytowe, materiały 
elektrotechniczne) oraz elementy elektroniczne (rezystory, diody, tranzystory, kondensatory, cewki itp.); 
E2-PODST-TECH-2.0-III.2 określa właściwości materiałów konstrukcyjnych i elementów elektronicznych; 
E2-PODST-TECH-2.0-III.3 charakteryzuje materiały konstrukcyjne i elementy elektroniczne; 
E2-PODST-TECH-2.0-III.4 stosuje odpowiednie metody konserwacji materiałów konstrukcyjnych; 
 
BIOLOGIA VI A 
Temat: Utrwalenie wiadomości dotyczących kręgowców zmiennocieplnych 

E2-PODST-BIOL-2.0-II.7.9.a, 10.a, 11.a  dokonuje obserwacji przedstawicieli ryb (zdjęcia, filmy, 
schematy, hodowle akwariowe itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ryb do 
życia w wodzie, płazów do życia w wodzie i na lądzie oraz przystosowania gadów do życia na lądzie. 

 E2-PODST-BIOL-2.0-II.7.9.b,10.b, 11.b  określa ryby, płazy i gady jako zwierzęta zmiennocieplne. 

 E2-PODST-BIOL-2.0-II.7.9.c, 10.c, 11.c przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ryb, płazów i gadów. 

 E2-PODST-BIOL-2.0-II.7.9.d, 10.d, 11.d wyjaśnia znaczenie ryb, płazów, gadów w przyrodzie i dla 
człowieka. 
INFORMATYKA  VI B  
 

1. Razem możemy więcej. O społeczności użytkowników Scratcha. 
E2-PODST-INF-2.0-KLIVVI-II.1.b prosty program sterujący robotem lub innym obiektem na 
ekranie komputera; 
E2-PODST-INF-2.0-KLIVVI-II.2 testuje na komputerze swoje programy pod względem zgodności z 
przyjętymi założeniami i ewentualnie je poprawia, objaśnia przebieg działania programów; 

 
GEOGRAFIA KL.  VI A 
Energetyka w Europie 
wykazuje związek między cechami środowiska przyrodniczego wybranych krajów Europy a 
wykorzystaniem różnych źródeł energii; 



 
GEOGRAFIA KL.  VI B 
Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji 
przedstawia przykłady atrakcji turystycznych i rekreacyjno-sportowych Czech i Słowacji; 
 
 
W-F  KL. VI B 
1. Doskonalenie postawy siatkarskiej w obronie i w ataku Piłka siatkowa 
uczestniczy w minigrach oraz grach szkolnych i uproszczonych 
wykonuje ćwiczenia oddechowe i inne o charakterze relaksacyjnym 
2.Doskonalenie umiejętności podań jednorącz półgórnych Piłka ręczna 
Doskonalenie umiejętności podań jednorącz półgórnych 
uczestniczy w minigrach oraz grach szkolnych i uproszczonych 
 
MATEMATYKA VI A 
Sprawdzian z równań i rozwiązywania zadań tekstowych. 
Bryły  - rozpoznawanie brył. 
Treści: 
VI. Uczeń stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje proste równania, 
rozwiązuje równania, gdzie niewiadoma występuje po jednej stronie równania,  czyta ze zrozumieniem treść 
zadania, wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, dostrzega zależności między 
podanymi informacjami, stosuje własny strategie rozwiązania zadania, weryfikuje wynik zadania 
tekstowego 
X .1) Rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki, kule. 
2) wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany i uzasadnia swój wybór. 
 
MATEMATYKA KL. VI B 
BRYŁY 
Rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazuje te 
bryły wśród innych modeli brył; wskazuje wśród graniastosłupów   
 -   prostopadłościany i sześciany i uzasadnia swój wybór; 
 -  wykorzystuje podane zależności między długościami krawędzi graniastosłupa do wyznaczania długości 
poszczególnych krawędzi  
- oblicza objętość i pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi  
- stosuje jednostki objętości i pojemności: mililitr, litr, cm3, dm3, m3; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa 7 
W-F 
 Ćwiczenia ogólnorozwojowe – I.2.4 uczeń wykonuje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności 
motoryczne;I.2.5 uczeń – wykonuje zestaw ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała. 

BIOLOGIA 
Temat: Zmysł powonienia, smaku i dotyku 

 E2-PODST-BIOL-2.0-III.10.5 przedstawia rolę zmysłu równowagi, smaku, węchu i dotyku; wskazuje 
umiejscowienie receptorów właściwych tym zmysłom oraz planuje i przeprowadza doświadczenie 
sprawdzające gęstość rozmieszczenia receptorów w skórze różnych części ciała. 

Temat: Podsumowanie działu: Narządy zmysłów 



E2-PODST-BIOL-2.0-III.10.1 rozpoznaje elementy budowy oka (na modelu, rysunku, według opisu itd.) 
oraz przedstawia ich funkcje w powstawaniu obrazu, dokonuje obserwacji wykazującej obecność tarczy 
nerwu wzrokowego. 

  E2-PODST-BIOL-2.0-III.10.2 przedstawia przyczyny powstawania oraz sposoby korygowania wad 
wzroku (krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm). 

  E2-PODST-BIOL-2.0-III.10.3 rozpoznaje elementy budowy ucha (na modelu, rysunku, według opisu itd.) 
oraz przedstawia ich funkcje. 

  E2-PODST-BIOL-2.0-III.10.5 przedstawia rolę zmysłu równowagi, smaku, węchu i dotyku; wskazuje 
umiejscowienie receptorów właściwych tym zmysłom oraz planuje i przeprowadza doświadczenie 
sprawdzające gęstość rozmieszczenia receptorów w skórze różnych części ciała. 

 

CHEMIA 

Temat: Rodzaje roztworów 

E2-PODST-CHEM-2.0-V.2 podaje przykłady substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie, oraz 
przykłady substancji, które rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwory właściwe; podaje przykłady 
substancji, które z wodą tworzą koloidy i zawiesiny. 

E2-PODST-CHEM-2.0-V.5 definiuje pojęcie rozpuszczalność; podaje różnice między roztworem 
nasyconym i nienasyconym. 

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie 

  E2-PODST-CHEM-2.0-V.6 odczytuje rozpuszczalność substancji z tabeli rozpuszczalności lub z wykresu 
rozpuszczalności; oblicza masę substancji, którą można rozpuścić w określonej ilości wody w podanej 
temperaturze. 

 
HISTORIA 
Temat: Rządy parlamentarne. 

XXIX.1 Uczeń charakteryzuje skalę i skutki wojennych zniszczeń oraz dziedzictwa zaborowego;   

XXIX. 2 Uczeń charakteryzuje ustrój polityczny Polski na podstawie konstytucji marcowej z 1921 r.; 

 

 
FIZYKA 
Temat: Gęstość. 

V. 1 Uczeń posługuje się pojęciami masy i gęstości oraz ich jednostkami; analizuje różnice gęstości 
substancji w różnych stanach skupienia wynikające z budowy mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów;   

V. 2 Uczeń  stosuje do obliczeń związek gęstości z masą i objętością; 

 
JĘZYK  POLSKI 

Temat : Romantyczny dramat pełen zagadek 

 
E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-I.1.1 rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; określa cechy 
charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju; 



E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-I.1.2 rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: pamiętnik, komedia, 
fraszka, sonet, pieśń, tren, ballada, epopeja, tragedia – i wymienia ich podstawowe cechy oraz wskazuje 
cechy gatunkowe czytanych utworów literackich 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-I.1.3 wskazuje elementy dramatu (rodzaj): akt, scena, tekst główny, 
didaskalia, monolog, dialog; 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-I.1.7 określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i 
poddaje ją refleksji; 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-I.1.8 określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich; 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-IV.8 rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii. 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-I.1.9 wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do 
wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i 
dokonuje ich 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-I.1.11 wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne 
konteksty, np. biograficzny, historyczny, historycznoliteracki, kulturowy, filozoficzny, społeczny; 

Temat : Przebaczenie 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-I.1.1 rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; określa cechy 
charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju; 
E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-I.1.2 rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: pamiętnik, komedia, 
fraszka, sonet, pieśń, tren, ballada, epopeja, tragedia – i wymienia ich podstawowe cechy oraz wskazuje 
cechy gatunkowe czytanych utworów literackich; 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-III.1.3 tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy 
gatunkowej kompozycję oraz zasady spójności językowej między akapitami; rozumie rolę akapitów jako 
spójnych całości myślowych w tworzeniu wypowiedzi pisemnych oraz stosuje rytm akapitowy (przeplatanie 
akapitów dłuższych i krótszych); 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-IV.6 rozwija umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej 
pracy; 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-I.1.7 określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i 
poddaje ją refleksji; 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-I.1.8 określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-IV.8 rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii. 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-I.1.9 wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do 
wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i 
dokonuje ich hierarchizacji; 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-I.1.10 wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o 
historii i kulturze; 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-I.1.11 wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne 
konteksty, np. biograficzny, historyczny, historycznoliteracki, kulturowy, filozoficzny, społeczny; 

Temat : Sprawdzian z lektury A.Mickiewicza – Dziady 



E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-I.1.2 rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: pamiętnik, komedia, 
fraszka, sonet, pieśń, tren, ballada, epopeja, tragedia – i wymienia ich podstawowe cechy oraz wskazuje 
cechy gatunkowe czytanych utworów literackich; 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-III.1.3 tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy 
gatunkowej kompozycję oraz zasady spójności językowej między akapitami; rozumie rolę akapitów jako 
spójnych całości myślowych w tworzeniu wypowiedzi pisemnych oraz stosuje rytm akapitowy (przeplatanie 
akapitów dłuższych i krótszych); 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-IV.8 rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii. 
E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-I.1.9 wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do 
wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi . 

 
 
GEOGRAFIA 
 
1.Regiony turystyczne Polski 
charakteryzuje na przykładach walory turystyczne Polski oraz wybrane obiekty z Listy Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości położone w Polsce, dokonując refleksji nad ich 
wartością; 
2. Handel w Polsce 
charakteryzuje na przykładach walory turystyczne Polski oraz wybrane obiekty z Listy Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości położone w Polsce, dokonując refleksji nad ich 
wartością; 
 
 
JĘZYK  NIEMIECKI 

Temat: Frohe Ostern ! Landeskunde-Kalender - święta w krajach DACHL. 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-I.9 kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje); 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-III.4 znajduje w tekście określone informacje; 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-IX.1 podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, 
które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem 
kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-IX.2 świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość 
międzykulturową. 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-VIII.2 przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje 
sformułowane w tym języku obcym; 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-X Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad 
językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie 
mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym). 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-XIII Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia 
wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w 
przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, wykorzystywanie 
środków niewerbalnych). 

 



RELIGIA 
1. Wielkanoc – szatan pokonany. 

Uczeń  pogłębi  prawdę, że przez zmartwychwstanie Jezus pokonał szatana a nam dał życie wieczne. 
Przypomni sobie skutki grzechu pierworodnego. 

        2.Kult współczesnych Świętych Polaków. 

Uczeń przypomni sobie najważniejsze fakty z życia dwóch znanych Polaków Św. Jan Paweł II i bł. Jerzy 
Popiełuszko. Określa formy ich kultu. 

 
JĘZYK  ANGIELSKI 
Temat lekcji: 
1. Revision – unit 6 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-I.11 - zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie); 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-III.1 – uczeń określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu; 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-IV.1 - opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska; 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-IV.8 - stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do 
sytuacji. 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-VI.9 - prosi o radę i udziela rady; 
2. Hi! I’m from Poland - My heart beats for beets - project.  
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-I.6 - żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki 
żywieniowe, lokale gastronomiczne); 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-III.4 – uczeń znajduje w tekście określone informacje; 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-IV.3 - przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-IV.6 - wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób; 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-IX.1 - podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, 
które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem 
kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego; 
 
 
MATEMATYKA 
Powtórzenie wiadomości o rozwiązywaniu równań, zadań tekstowych   z zastosowaniem równań i 
przekształcaniu wzorów. 
Treści: 
VI. Uczeń rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym 
także z obliczeniami procentowymi.  Rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. 
Przekształca proste wzory, aby wyznaczyć zadaną wielkość we wzorach geometrycznych i fizycznych. 
 
MUZYKA 
Temat: Balet i taniec klasyczny 
 
 
 
 
E2-PODST-MUZ-
2.0-I.2.1.a schematy rytmiczne, 

E2-PODST-MUZ-
2.0-I.2.1.b melodie, 

E2-PODST-MUZ-
2.0-I.2.1.c proste utwory, 

E2-PODST-MUZ-
2.0-I.2.1.d akompaniamenty. 

E2-PODST-MUZ- reprezentatywnych dla kolejnych epok (od średniowiecza do 



2.0-I.4.1.a współczesności), 
E2-PODST-MUZ-
2.0-I.4.1.b muzyki jazzowej i  rozrywkowej, 

E2-PODST-MUZ-
2.0-I.4.1.c polskich pieśni artystycznych i patriotycznych, 

E2-PODST-MUZ-
2.0-I.4.1.d utworów ludowych w  postaci oryginalnej i artystycznie opracowanej; 

E2-PODST-MUZ-
2.0-I.4.3 

rozpoznaje i analizuje utwory muzyczne określając ich elementy, nastrój i  
charakter, formułuje wypowiedzi, stosując pojęcia charakterystyczne dla 
języka muzycznego; 

E2-PODST-MUZ-
2.0-II.5.3 wybranych tańców towarzyskich i współczesnych. 

E2-PODST-MUZ-
2.0-III.1 

zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych 
utworach z  dziejów historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz 
wartościowej muzyki popularnej; 

 
PLASTYKA 
Temat:Tworzenie z natury 
E2-PODST-PLAST-2.0-I.1 wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, 
grafiki, architektury (łącznie z architekturą wnętrz), rysunku, scenografii, sztuki użytkowej dawnej i 
współczesnej (w tym rzemiosła artystycznego); rozumie funkcje tych dziedzin i charakteryzuje ich język; 
rozróżnia sposoby i style wypowiedzi w obrębie dyscyplin; zna współczesne formy wypowiedzi 
artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, performance, asamblaż; sztuka 
nowych mediów; 
E2-PODST-PLAST-2.0-I.2 rozróżnia cechy i rodzaje kompozycji w naturze oraz w sztukach plastycznych 
(odnajduje je w dziełach mistrzów, a także w tworach i zjawiskach przyrody); tworzy różnorodne układy 
kompozycyjne na płaszczyźnie i w przestrzeni (kompozycje otwarte i zamknięte, rytmiczne, symetryczne, 
statyczne i dynamiczne); ustala właściwe proporcje poszczególnych elementów kompozycyjnych, 
umiejętnie równoważy kompozycję, wykorzystując kształt i kontrast form; 
E2-PODST-PLAST-2.0-II.1 w zadaniach plastycznych interpretuje obserwowane przedmioty, motywy i 
zjawiska, stosując środki wyrazu zgodnie z własnym odczuciem; w wyższych klasach podejmuje również 
próby rysunkowego studium z natury; 
E2-PODST-PLAST-2.0-III.5 rozpoznaje wybrane, najbardziej istotne dzieła z dorobku innych narodów; 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA VIII 
W-F 
 
 Ćwiczenia ogólnorozwojowe – I.2.4 uczeń wykonuje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności 
motoryczne;I.2.5 uczeń – wykonuje zestaw ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała. Start niski 
technika biegu krótkiego – II.1.6 - wyjaśnia ideę olimpijską, paraolimpijską i olimpiad specjalnych.II.1.1 
omawia zmiany zachodzące w organizmie podczas wysiłku fizycznego;  
 
 
BIOLOGIA 
Temat: Organizmy w środowisku 



E2-PODST-BIOL-2.0-VII.1 wskazuje żywe i nieożywione elementy ekosystemu oraz wykazuje, że są one 
powiązane różnorodnymi zależnościami. 

  E2-PODST-BIOL-2.0-VII.7 analizuje zakresy tolerancji organizmu na wybrane czynniki środowiska 
(temperatura, wilgotność, stężenie dwutlenku siarki w powietrzu). 

  E2-PODST-BIOL-2.0-VII.8 przedstawia porosty jako organizmy wskaźnikowe (skala porostowa), ocenia 
stopień zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki, wykorzystując skalę porostową. 

CHEMIA 

Temat: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych 

E2-PODST-CHEM-2.0-IX.4 podaje przykłady kwasów organicznych występujących w przyrodzie (np. 
kwas mrówkowy, szczawiowy, cytrynowy) i wymienia ich zastosowania; rysuje wzory półstrukturalne 
(grupowe) i strukturalne kwasów monokarboksylowych o łańcuchach prostych zawierających do pięciu 
atomów węgla w cząsteczce oraz podaje ich nazwy zwyczajowe i systematyczne. 

 
INFORMATYKA 
 

1. Tworzenie strony internetowej z wykorzystaniem języka HTML 
E2-PODST-INF-2.0-KLVIIVIII-IV.2 ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w 
sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia 
znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich; 
E2-PODST-INF-2.0-KLVIIVIII-III.3 poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką 
i technologią. 
E2-PODST-INF-2.0-KLVIIVIII-II.3.e tworzenia prostej strony internetowej zawierającej; tekst, 
grafikę, hiperłącza, stosuje przy tym podstawowe polecenia języka HTML; 
E2-PODST-INF-2.0-KLVIIVIII-II.5 wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji 
wykonywanego zadania, stosując złożone postaci zapytań i korzysta z zaawansowanych możliwości 
wyszukiwarek. 

 
JĘZYK  NIEMIECKI 

Temat: Gehen wir joggen? 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-I.10 sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, uprawianie 
sportu); 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-I.5 życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia 
codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, urodziny, święta); 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-II.3 określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi; 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-II.5 znajduje w wypowiedzi określone informacje; 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-III.2 określa intencje nadawcy/autora tekstu; 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-III.4 znajduje w tekście określone informacje; 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-VI.5 wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia; pyta o upodobania, 
intencje i pragnienia innych osób; 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-VI.8 proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje; 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-VII.12 wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek); 



E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-X Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad 
językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie 
mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym). 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-XII Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z 
encyklopedii, mediów), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-XIII Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia 
wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w 
przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, wykorzystywanie 
środków niewerbalnych). 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-XIV Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między 
językami). 

 

2. Temat: Frohe Ostern! Landeskunde-Kalender - święta w krajach DACHL. 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-I.9 kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje); 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-III.4 znajduje w tekście określone informacje; 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-IX.1 podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, 
które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem 
kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-IX.2 świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość 
międzykulturową. 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-VIII.2 przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje 
sformułowane w tym języku obcym; 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-X Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad 
językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie 
mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym). 

E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-XIII Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia 
wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w 
przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, wykorzystywanie 
środków niewerbalnych). 

 
JĘZYK  ANIELSKI 
Temat lekcji: 
1. Revision – unit 5. 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-I.12 - nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z 
podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych); 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-III.1 – uczeń określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu; 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-IV.8- stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji. 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-VI.11 - ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje; 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-X - Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad 
językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie 
mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym). 



E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-XIII - Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia 
wyrazów z kontekstu) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. 
upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków 
niewerbalnych). 
2. Can you run a marathon in space? - culture.  
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-I.10 - sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy 
sportowe, uprawianie sportu); 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-III.4 - znajduje w tekście określone informacje; 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-III.6 - układa informacje w określonym porządku 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-V.6 - wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób; 
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-VII.3 - uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia 
formularz/ankietę); E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-XII - Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym 
nowożytnym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi), również za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. 
 

 
JĘZYK  POLSKI 

Temat : Fonetyka – powtórzenie wiadomosci. ( 2 godz) 
 
E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-II.1.1 rozumie mechanizm upodobnień fonetycznych, uproszczeń grup 
spółgłoskowych i utraty dźwięczności w wygłosie; rozumie rozbieżności między mową a pismem 
E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-II.1.7 rozumie i stosuje zasady dotyczące wyjątków od reguły polskiego 
akcentu rozumie pojęcie głoska, litera, sylaba, akcent; zna i stosuje reguły akcent 

 
Temat : Internet 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-I.2.1 wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie 
fragmenty tekstu publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego 

E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-I.2.2 porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie; 
 
 
MATEMATYKA 
Utrwalenie wiadomości  z geometrii przestrzennej. 
Treści: 
 X. 3  rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów 
X. 5 Wykorzystuje podane zależności między długościami krawędzi graniastosłupa do wyznaczenia 
długości poszczególnych krawędzi  
XI. 2 oblicza pola powierzchni i objętość graniastosłupów prostych, prawidłowych i ostrosłupów 
 
 
FIZYKA 
Temat: Zwierciadła płaskie. 

IX. 2  Uczeń opisuje zjawisko odbicia od powierzchni płaskiej i od powierzchni sferycznej;  

IX. 3 Uczeń opisuje zjawisko rozproszenia światła przy odbiciu od powierzchni chropowatej: 

WOS  

Temat: Polska w Unii Europejskiej. 

XII. 2 Uczeń wymienia cele działania Unii Europejskiej; znajduje informacje o życiorysie politycznym 
Ojców Europy oraz obywateli polskich pełniących ważne funkcje w instytucjach unijnych. 



XII. 3 Uczeń przedstawia podstawowe korzyści związane z obecnością Polski w Unii Europejskiej dla 
pracowników i osób podróżujących; znajduje informacje o wykorzystaniu funduszy unijnych w swojej 
gminie lub swoim regionie; 

 
GEOGRAFIA 
USA potęga gospodarcza świata 
na przykładzie Doliny Krzemowej wyjaśnia przyczyny rozwoju technopolii oraz jej znaczenie w rozwoju 
gospodarki opartej na wiedzy; 

korzystając z danych statystycznych, określa rolę Stanów Zjednoczonych w gospodarce światowej; 
wyjaśnia przyczyny i ocenia zjawisko marnowania się ogromnych ilości pożywienia na przykładzie Stanów 
Zjednoczonych 
 
EDB 
Apteczka pierwszej pomocy 
zna wyposażenie apteczki pierwszej pomocy: wymienia przedmioty, jakie powinny znaleźć się w apteczce 
domowej, samochodowej, przygotowanej na wyprawę turystyczną; 
 
RELIGIA 

1. Wielkanoc – pusty grób. 

Uczeń pogłębi poznaną prawdę, że ze zmartwychwstałym Chrystusem spotykamy się podczas Eucharystii. 
Wymienia osoby, które spotkały Jezusa zmartwychwstałego. Potrafi uzasadnić dlaczego zmartwychwstanie 
Jezusa jest tak ważne dla chrześcijanina.  

 
 
 
 


