
Zagadnienia z podstawy programowej realizowane w okresie zdalnej 
nauki tj. od  4 - 8 maja 2020 r.

Przedmiot Zagadnienie programowe 

matematyka 5
XI. Obliczenia w geometrii. Uczeń: 2) oblicza pola równoległoboku 
przedstawionego na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych, w tym także dla 
danych wymagających zamiany jednostek; 3) stosuje jednostki pola: mm2, 
cm2, dm2, m2, km2, ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń); 4) 
oblicza pola wielokątów metodą podziału na mniejsze wielokąty lub 
uzupełniania do większych wielokątów 

matematyka 6 III. Liczby całkowite. Uczeń: 5) wykonuje proste rachunki pamięciowe na 
liczbach całkowitych 
algebraicznych. 
2 VI. Elementy algebry. Uczeń: 1) korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w 
których występują oznaczenia literowe, opisuje wzór słowami; 2) stosuje 
oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje proste 
wyrażenia algebraiczne na podstawie informacji osadzonych w kontekście 
praktycznym (…). 

matematyka 7 . Potęgi o podstawach wymiernych. Uczeń: 5) odczytuje i zapisuje liczby w notacji 
wykładniczej  � ∙ 10�,gdy  1 ≤ � < 10,  k jest liczbą całkowitą 

matematyka 8  Długość okręgu i pole koła. Uczeń: 3) oblicza pole koła o danym promieniu lub
danej średnicy; 4) oblicza promień lub średnicę koła o danym polu koła; 5) 
oblicza pole pierścienia kołowego o danych promieniach lub średnicach obu 
okręgów tworzących pierścień; 
 

język polski 5 Lektura obowiązkowa: zapoznanie z treścią mitów “Jabłko 
niezgody”, “Nić Ariadny”, O Dedalu i Ikarze”

 sporządza notatki o postaciach występujących
w micie 

 ocenia postępowanie głównego bohatera

  objaśnia znaczenie związków frazeologicznych
związanych z poznanym mitem
 Jak zbudowane jest zdanie 

 rozpoznawanie podmiotu i orzeczenia w zdaniu 
 rodzaje podmiotów w zdaniu 

 

 lektura obowiązkowa: Z. Herbert, “Pudełko zwane wyobraźnią”
 poznanie treści wiersza, określenie nastroju 
  wyszukuje środki poetyckie zawarte w utworze
 i omawia ich funkcję 



 rozmowa o wrażeniach, jakie wywiera tekst
 na słuchaczu
 objaśnia znaczenia przenośne w wierszu 
 przedstawia własne rozumienie utworu 
 wyjaśnia, czym jest dla podmiotu lirycznego
 wyobraźnia 
 wyjaśnia znaczenie związków frazeologicznych

Gdy książka pochłonie nas bez reszty - fragment powieści 
“Atramentowe serce”   

 wskazuje czas, miejsce i bohaterów tekstu  
 wyszukuje w tekście potrzebne fragmenty
 dostrzega wartości ważne w życiu człowieka
 odróżnia wydarzenia i postacie realistyczne

od fantastycznych 
  redaguje opis, opowiadanie 

Zagadka Mony Lisy -   
 - określa tematykę tekstu 
• wykorzystuje w interpretacji doświadczenia
własne oraz elementy wiedzy o kulturze 
• odróżnia zawarte w tekście informacje ważne
od informacji drugorzędnych 
• opisuje obraz, zwracając uwagę na zastosowane
w nim plastyczne środki wyrazu 
rozpoznaje tekst nieliteracki ( publicystyczny) i wskazuje jego cechy

Co już wiemy o wypowiedzeniach   
rozpoznaje w wypowiedzeniu podmiot
i orzeczenie  
• określa typy wypowiedzeń  
• przekształca zdania pojedyncze w równoważniki
zdań  
• przekształca zdania pojedyncze nierozwinięte
w rozwinięte 
• opowiada o przeczytanych informacjach 
• redaguje notatki 

 

język polski 7 Jak powstaje wyraz?  
• wyszukuje w tekście potrzebne informacje
• porządkuje najważniejsze wiadomości 
• rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny
• dokonuje analizy słowotwórczej wyrazów
• rozróżnia typy formantów 
• określa, w jaki sposób budowa wyrazu może być
powiązana z jego znaczeniem 
• formułuje notatkę na podstawie wiadomości z podręcznika
Wyrazy pochodne 
• dzieli wyrazy na tematy słowotwórcze i formanty

• określa rodzaje formantów i ich funkcje w nadawaniu



znaczenia 
• redaguje opowiadanie 

Rodzina wyrazów 
• rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny

• buduje rodzinę wyrazów 
• prezentuje wyniki swojej pracy 

język polski 8 Powtórzmy wiedzę o częściach zdania
 porządkuje informacje zgodnie z poleceniem
 odszukuje w tekście i tworzy imiesłowy 
 nazywa części mowy 
 rozpoznaje części zdania ( podmiot, orzeczenie, 

przydawkę, dopełnienie i okolicznik)
 odróżnia zdanie pojedyncze od zdania złożonego i 

równoważnika zdań 
 rozwija nawyk samodzielnego uczenia się 

Dobrze się składa - zdanie złożone i wielokrotnie złożone 
 rozróżnia zdania złożone i wielokrotnie złożone
 określa typy zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie
 przekształca tekst 
 formułuje pytania do tekstu 

Ćwiczenia podsumowujące - sprawdzian z wiedzy o zdaniu

język angielski 1 Umiejętności językowe:
- posługiwanie bardzo podstawowym zasobem środków językowych 
( jedzenie )
 - reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia
 - rozumienie sensu krótkich wypowiedzi, wierszyków, piosenek - 
powtarzanie wyrazów i prostych zdań
 - nazywanie osób, przedmiotów z najbliższego otoczenia
 - używanie poznanych wyrazów i zwrotów w zabawie
 - pisanie wyrazów i prostych zdań
 - zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych 
zwrotów
 - wyrażanie swoich upodobań
 - współpraca z rówieśnikami podczas nauki
 - rozumienie bardzo prostych wypowiedzi pisemnych
 1.6, 2.2, 3.1, 4.1, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.5, 7 

język angielski 3 Umiejętności językowe:
- posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem środków językowych 
( ja i moi bliscy, mój dom, mój dzień, jedzenie )



 - reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia
 - rozumienie sensu krótkich wypowiedzi
 - znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji
 - powtarzanie wyrazów, zwrotów i prostych zdań
 - tworzenie wypowiedzi według wzoru
 - odgrywanie scenek
 - stosowanie poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy
 - przepisywanie wyrazów, pisanie wyrazów i zwrotów
 - pisanie krótkich zdań wg wzoru i samodzielnie
 - wyrażanie swoich upodobań
 - stosowanie podstawowych zwrotów grzecznościowych
 - przedstawianie siebie i innych
 - współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

język angielski 5 Plany na najbliższą przyszłość
Definiowanie gatunków filmowych
Człowiek ( zainteresowania )
Życie prywatne ( formy spędzania wolnego czasu, czynności życia 
codziennego )
Kultura ( media, filmy, programy telewizyjne )
Gatunki muzyczne oraz instrumenty muzyczne
Czas Present Continuous w odniesieniu do przyszłości
Przyimki czasu ( in, on, at )
Porównanie czasów teraźniejszych Present Simple oraz Present 
Continuous
Umiejętności językowe:
 - określanie głównej myśli wypowiedzi
 - znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji
 - przedstawianie faktów z teraźniejszości
 - opisywanie upodobań
- uzyskiwanie informacji, przekazywanie informacji
 - przekazywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego
 - opowiadanie o czynnościach teraźniejszości
I.1, I.5, I.9, II.2, II.5, IV.2, IV.3, IV.5, VI.3, VIII.1 

język angielski 6 Opowiadanie o zdarzeniach, które wydarzyły się w trakcie trwania innej 
czynności
Opisywanie pogody i pytanie o wydarzenia z przeszłości
Człowiek ( uczucia i emocje, zainteresowania )
Świat przyrody ( rośliny i zwierzęta, krajobraz )
Życie rodzinne i towarzyskie ( formy spędzania wolnego czasu, 
członkowie rodziny, czynności życia codziennego )
Podróżowanie i turystyka ( atrakcje turystyczne )
Zakupy i usługi ( rodzaje sklepów )
Żywienie ( posiłki, artykuły spożywcze )
Świat przyrody ( pogoda )
Państwa i miasta świata
Szkoła ( przybory szkolne, akcesoria )
Zdania z zaimkiem When 
Czasowniki nieregularne w czasie Past Simple
Porównanie czasów Past Simple i Past Continuous 
Zdania pytające ogólne i szczegółowe
Umiejętności językowe: - opowiadanie o czynnościach życia 
codziennego - rozumienie ogólnego sensu tekstu - wyszukiwanie 



określonych informacji w tekście słuchanym - proszenie o informację - 
opisywanie przedmiotów
I.1,I.3, I.5, I.7, I.8, I.12, II.2, II.3, III.4, III.5, IV.6, 

język angielski 7 Podróżowanie i turystyka ( środki transportu i korzystanie z nich, 
wycieczki i zwiedzanie ) I.8
Rozumienie wypowiedzi ustnej ( uczeń znajduje w wypowiedzi 
określone informacje ) II.5
Przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie ( uczeń przekazuje w języku 
obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych i audiowizualnych, 
przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym)
VIII. 1,2,3
Uczeń stosuje strategie komunikacyjne X, XIII
Reagowanie ustne ( uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża swoje opinie, uczucia, emocje ) VI. 2, 
3, 4, 13
Uczeń współdziała w grupie XI 
Rozumienie wypowiedzi pisemnej ( uczeń układa informacje w 
określonym porządku ) III.6 
Tworzenie wypowiedzi pisemnej ( uczeń opisuje przedmioty, miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z 
przeszłości ) V. 1, 2
Przymiotniki o wysokim stopniu natężenia danej cechy
Zwroty służące do rozmowy na temat podróży 
Stosowanie wyrażeń określających kolejność zdarzeń ( first, then, next )

język angielski 8 Życie społeczne ( wydarzenia i zjawiska społeczne ) I.14
Rozumienie wypowiedzi ustnej ( uczeń określa główną myśl 
wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje ) II. 2, 5 
Przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie VIII.1, 2, 3
Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy 
nad językiem, stosuje strategie komunikacyjne X, XIII 
Tworzenie wypowiedzi ustnej ( uczeń opisuje ludzi, miejsca, zjawiska, 
opowiada o wydarzeniach z przeszłości, wyraża uczucia i emocje ) IV. 
1, 2, 7
Reagowanie ustne ( uczeń rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża swoje opinie, 
uczucia i emocje ) VI. 2, 3, 4, 13
Rozumienie wypowiedzi pisemnej ( uczeń znajduje w tekście określone 
informacje ) III.4 
Tworzenie wypowiedzi pisemnej ( uczeń opisuje przedmioty, miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z 
przeszłości ) V. 1, 2 
Nazwy przestępstw oraz przestępców 
Zwroty służące do opisu przestępstwa, zwroty wyrażające 
zainteresowanie czyjąś wypowiedzią 
Stosowanie przymiotników

historia 7 1. Przebieg walk o granicę wschodnią po I wojnie światowej.
2. Utrwalamy wiadomości o Bitwie Warszawskiej.

historia 8 1. Stan wojenny i schyłek PRL.
2. Rozpad bloku wschodniego.



Informatyka kl. 
8 

1. Tworzenie dokumentu  w chmurze na pożytek rozwiązywanych 
problemów i własnych prac z różnych dziedzin (przedmiotów) 
np - wykorzystanie równań.

Informatyka kl. 7 1. Tworzenie dokumentu  w chmurze na pożytek rozwiązywanych 
problemów i własnych prac z różnych dziedzin (przedmiotów) 
np - wykorzystanie równań.

Informatyka kl. 6 1. Praca w chmurze. Wykorzystanie funkcji i narzędzi potrzebnych 
w życiu codziennym i na różnych przedmiotach.

Informatyka kl. 5 1. Wstawiamy obrazy do tekstu. Utrwalamy poznane zasady korzystania 
z edytora tekstu.

Muzyka 5

Muzyka 6

Muzyka 7

Technika kl.5 Terminy: piramida zdrowego żywienia, składniki odżywcze
Rodzaje i funkcje składników odżywczych
Zasady racjonalnego żywienia

Technika kl. 6 Termin: żywność ekologiczna
Dodatki chemiczne występujące w żywności
Symbole, którymi są oznaczane substancje chemiczne dodawane do 
żywności 

Wych. fizyczne kl I Wykonywanie ćwiczeń zwinnościowych:
a) skłony, skrętoskłony, przetoczenie, czołganie, 
b) czworakowanie ze zmianą kierunku i tempa ruchu

Wych. fizyczne kl. 
III

Wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru i  z przyborem

Wych. fizyczne 
kl.V

Wykonujemy test sprawności - skok w dal z miejsca.
Zabawy z piłką prowadzenie piłki nogą lewą i prawą

Wych. fizyczne kl. 
VI

Wykonujemy test sprawności - skok w dal z miejsca.
Zabawy z piłką prowadzenie piłki nogą lewą i prawą

Wych. fizyczne kl. 
VII

Wykonujemy test sprawności - skok w dal z miejsca.
Podstawowe zasady gry w piłkę nożną. Prowadzenie piłki w formie 
zabaw.

Wych. fizyczne kl. 
VIII

Wykonujemy test sprawności - skok w dal z miejsca.
Podstawowe zasady gry w piłkę nożną. Prowadzenie piłki w formie 
zabaw.



historia 5 1. Kryzys i odbudowa państwa polskiego
2. Rządy Bolesława Krzywoustego

historia 6 1. Epoka napoleona Bonaparte
2. Napoleon u szczytu władzy i jego upadek

biologia 5 Paprotniki. Środowisko życia, ogólna budowa paproci, skrzypów i 
widłaków, znaczenie paprotników w przyrodzie.

geografia 5 Pogoda a klimat. Składniki pogody, wykresy klimatyczne, czytanie 
klimatogramów, czytanie map klimatycznych.

kreatywne 5 Cykl rozwojowy mchów, czytanie wykresu.

biologia 6 Przegląd i znaczenie ssaków. Zróżnicowanie budowy, rozpoznawanie 
gatunków ssaków chronionych w Polsce, znaczenie ssaków.

geografia 6 Zmiany w przemyśle Niemiec. Rola przemysłu, restrukturyzacja, 
nowoczesne przetwórstwo przemysłowe, PP VIII.I

biologia 7 Higiena i choroby układu nerwowego.Pozytywne i negatywne działanie 
stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem, metody postępowania z 
chorym na epilepsję, niektóre choroby układu nerwowego.PP III 9

geografia 7 Energetyka. Podział źródeł energii, struktura produkcji energii według 
rodzajów elektrowni w Polsce, typy elektrowni i rozmieszczenie w 
Polsce, odnawialne źródła energii PP IX.15
XI.2

biologia 8 Pasożytnictwo. Pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne, znaczenie 
pasożytów.

geografia 8 Środowisko przyrodnicze Ameryki Południowej.Ukształtowanie, klimat, 
budowa geologiczna.

plastyka 1 + 
technika 1

Przygotowujemy pomoc do nauki dodawania i odejmowania.

plastyka 3 Artystyczna zdrowa przekąska.

muzyka 3 Rysowanie ilustracji do piosenki “Książka”

zajęcia 
komputerowe 1

Wiosenne drzewo - edytor grafiki.

klasa 3 nauczanie 
zintegrowane 

klasa 3 nauczanie 
zintegrowane 

klasa 1 religia Maryja -Matka Boga i ludzi.Rozwijanie poznania wiary i wychowanie 
liturgiczne.Uczeń,zna postać Matki Bożej,która wypełniała wolę 
Boga.Wie,że Maryja jest też Matką ludzi.Uczeń kojarzy ,czym są 
nabożeństwa majowe i rozumie słowo Litania.Przydrożne kapliczki 
Maryjne-uczeń potrafi wykonać wzór kapliczki maryjnej.



klasa 3 religia Wychowanie do modlitwy-pogłębienie wiadomości o chrześcijańskiej 
modlitwie.Uczeń zna i rozpoznaje różne formy modlitwy.Wie,co to jest 
Litania Loretańska.Poznaje pieśni Maryjne.Dostrzega znaki i symbole 
religijne w przestrzeni publicznej :Przydrożne Kapliczki.

klasa I nauczanie 
zintegrowane

Edukacja polonistyczna
Czytanie ogłoszeń i przyporządkowywanie ich do określonych działów. Pisanie 
ogłoszeń.
podstawa programowa:I.1.3; I.2.4;I.4.3
Edukacja muzyczna
Śpiewanie solmizacją poznanych nut. Nauka piosenki. 
podstawa programowa:VIII.2.1

klasa I nauczanie 
zintegrowane

Edukacja polonistyczna
Nauka na pamięć wyliczanek. Dwuznak cz, Cz – litera drukowana i pisana. Zabawy 
logopedyczne. Tworzenie i pisanie własnych wyliczanek.
podstawa programowa: I.2.6; I.3.1;I.4.1: I.4.5; I.6.1
Edukacja matematyczna
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Zadania praktyczne.
podstawa programowa:II.3.1; II.3.2; II.3.4; II.4.1; II.6.4
Edukacja przyrodnicza
Poznajemy piękno łąki.
podstawa programowa:IV.1.2; IV.1.1; IV.1.4

klasa I nauczanie 
zintegrowane

Edukacja polonistyczna
Wysłuchanie i omówienie opowiadania “ Zaczarowana czapka niewidka”. Tworzenie 
komiksu pt. “Czapka Adama”. Funkcja wykrzyknika i znaku zapytania - pisanie zdań.
podstawa programowa:I.1.3;I.2.3; I.3.3;I.3.4; I.4.2; I.4.9; I.5.1; I.5.2; I.6.3
Edukacja matematyczna
Wyrażenia mianowane - kilogram. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 - ważenie.
podstawa programowa:II.3.1; II.3.2; II.3.4; II.4.1; II.6.7

chemia 7
fizyka  VII
chemia VIII
fizyka VIII

Chemia VII

1.       Podsumowanie  łączenia się atomów i równań reakcji chemicznych

2.   Opisujemy właściwości i rolę wody w przyrodzie

E2-PODST-CHEM-2.0-III.3 zapisuje równania reakcji chemicznych w formie 
cząsteczkowej ; dobiera współczynniki stechiometryczne, stosując prawo zachowania 
masy;

E2-PODST-CHEM-2.0-I.9 posługuje się symbolami pierwiastków i stosuje je do 
zapisywania wzorów chemicznych: H, C, N, O, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Fe, Cu, 
Zn, Br, Ag, Sn, I, Ba, Au, Hg, Pb;

E2-PODST-CHEM-2.0-III.7 stosuje do obliczeń prawo stałości składu i prawo 
zachowania masy (wykonuje obliczenia związane ze stechiometrią wzoru chemicznego 
i równania reakcji chemicznej).

E2-PODST-CHEM-2.0-I.3 opisuje stany skupienia materii;

E2-PODST-CHEM-2.0-V.1 opisuje budowę cząsteczki wody oraz przewiduje zdolność 
do rozpuszczania się różnych substancji w wodzie;

E2-PODST-CHEM-2.0-I.4 tłumaczy, na czym polegają zjawiska dyfuzji, rozpuszczania, 
zmiany stanu skupienia;



Chemia VIII

1.       Otrzymywanie estrów i opisywanie ich właściwości

2.       Poznajemy aminokwasy

E2-PODST-CHEM-2.0-IX.6 wyjaśnia, na czym polega reakcja estryfikacji; zapisuje 
równania reakcji między kwasami karboksylowymi (metanowym, etanowym) i 
alkoholami (metanolem, etanolem); tworzy nazwy systematyczne i zwyczajowe estrów 
na podstawie nazw odpowiednich kwasów karboksylowych (metanowego, etanowego) i 
alkoholi (metanolu, etanolu); planuje i przeprowadza doświadczenie pozwalające 
otrzymać ester o podanej nazwie; opisuje właściwości estrów w aspekcie ich 
zastosowań.

E2-PODST-CHEM-2.0-X.4 opisuje budowę i wybrane właściwości fizyczne i chemiczne 
aminokwasów na przykładzie kwasu aminooctowego (glicyny); pisze równanie reakcji 
kondensacji dwóch cząsteczek glicyny;

Fizyka VII

1.       Opisujemy opory ruchu i poznajemy ich znaczenie

2.       Rozwiązujemy zadania testowe z dynamiki

3.       Podsumowanie z dynamiki

E2-PODST-FIZ-2.0-II.15 posługuje się pojęciem masy jako miary bezwładności ciał; 
analizuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki i stosuje do 
obliczeń związek między siłą i masą a przyspieszeniem;

E2-PODST-FIZ-2.0-II.16 opisuje spadek swobodny jako przykład ruchu jednostajnie 
przyspieszonego;

E2-PODST-FIZ-2.0-I.1 wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków
schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź 
problemu; ilustruje je w różnych postaciach;

E2-PODST-FIZ-2.0-II.18.a ilustruje: I zasadę dynamiki, II zasadę dynamiki, III zasadę 
dynamiki,

E2-PODST-FIZ-2.0-I.3 rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; 
przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary i doświadczenia korzystając z ich opisów;

Fizyka VIII

1.       Konstrukcje obrazów w soczewkach skupiających

2.       Konstruujemy   obrazy powstające w  soczewkach skupiających

E2-PODST-FIZ-2.0-I.1 wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków
schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź 
problemu; ilustruje je w różnych postaciach;

E2-PODST-FIZ-2.0-IX.14.a demonstruje zjawisko prostoliniowego rozchodzenia się 
światła, zjawisko załamania światła na granicy ośrodków, powstawanie obrazów za 
pomocą zwierciadeł płaskich, sferycznych i soczewek,



E2-PODST-FIZ-2.0-IX.8 rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki; 
rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone; porównuje wielkość 
przedmiotu i obrazu;

plastyka 5 Projektowanie komiksu lub plakatu
 uczeń planuje etapy swojej pracy
 wykonuje elementy dekoracyjne korzystając z podanych 

propozycji
 stosuje w działaniach plastycznych określone techniki i 

materiały 

plastyka 6 Sztuka użytkowa
 Dziecko wyjaśnia czym jest : sztuka użytkowa, design i 

ergonomia 
 Potrafi określić czym jest wzornictwo przemysłowe i rzemiosło 

artystyczne
 tworzy projekty codziennego użytku : filiżanka, odzież lub mebel

plastyka 7 Tworzenie z natury 
Realizuje własną pracę o tematyce : martwa natura 

 wymienia sposoby ujmowania rzeczywistości w sztuce
 tłumaczy dlaczego artyści inspirują się naturą 

religia kl.5 Modlitwa podstawą życia chrześcijańskiego.Uczeń zna formę Litanii 
Loretańskiej . Wie ,że Maryja prowadzi nas do Jezusa.Uczeń przejawia 
postawę szacunku i akceptacji do znaków i symboli religijnych w 
przestrzeni publicznej Przydrożne Kapliczki.

religia 6 Jesteśmy włączeni w dziedzictwo Kościoła.Uczeń  wymienia przejawy 
kultu maryjnego w Kościele.Zna akcenty pobożności maryjnej w roku 
liturgicznym.Przydrożne Kapliczki symbol religijności.Litania 
Loretańska uczeń zna treść modlitwy.

religia kl.8 Przydrożne Kapliczki i Litania Loretańska.Uczeń charakteryzuje istotę 
kultu Maryi.Kształtuje szacunek do symboli i znaków religijnych w 
przestrzeni publicznej.Rozwijanie postawy moralnej -pokora Maryi 
,pokora w życiu człowieka.

religia kl..7 Uczeń rozwija wiedzę na temat kultu maryjnego.Zna treść       Litanii 
Loretańskiej.Kształtuje postawę szacunku i akceptacji do symboli 
religijnych.Rozwija wiedzę i umiejętności na temat różnych form 
modlitwy.Wie,że Maryja jest wzorem zaufania i zawierzenia wobec 
Boga.

Klasa I nauczanie 
zintegrowane

Edukacja matematyczna
Obliczenia kalendarzowe.
podstawa programowa:II.3.1; II.3.2; II.4.1; II.6.4
Edukacja matematyczna



Liczenie pełnymi dziesiątkami w zakresie 100.
podstawa programowa:II.2.1
Edukacja polonistyczna
Omówienie znaczenia przysłowia „ Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe” na podstawie 
opowiadania i własnych doświadczeń. Układanie i zapisanie przepisu na dobry humor. 
podstawa programowa:I.1.3; I.2.3; I.3.3;I.3.4;I.6.3

Klasa I nauczanie 
zintegrowane

Edukacja polonistyczna
Powtórzenie wiadomości – rozwiązywanie różnych zadań. 
podstawa programowa:I.5.1; I.5.2; I.3.1; I.4.1
Edukacja matematyczna
Liczenie pełnymi dziesiątkami w zakresie 100 –banknoty, obliczenia pieniężne. 
podstawa programowa:II.2.1; II.4.1; II.4.2;II.6.3

Klasa I nauczanie 
zintegrowane

klasa 3 
nauczanie 
zintegrowane 

Edukacja polonistyczna

Szanujmy przyrodę. Wymyślanie haseł na temat: „Szanujmy przyrodę”.. 
Omówienie zasad pisowni wyrazów z „ó”. Pisownia „nie” z 
czasownikami.

Edukacja matematyczna

Powtórzenie i utrwalanie wiadomości o figurach geometrycznych. 
Utrwalanie tabliczki mnożenia i dzielenia.- ćwiczenia

Edukacja techniczna

Malowanie obrazów przedstawiających różne zjawiska przyrodnicze.

klasa 3 nauczanie 
zintegrowane Edukacja polonistyczna

Żywioły. Omówienie czterech żywiołów: woda, powietrze, ogień, i 
ziemia na podstawie tekstu „Żywioły”. Kolejność wydarzeń w 
opowiadaniu „Powódź”. Redagowanie pytań do opowiadania. Opis 
wybranego żywiołu. Zapisywanie zasad, jak należy postępować w 
sytuacjach zagrożenia takiego jak: powódź, trzęsienie ziemi, pożar, 
huragan

Edukacja Matematyczna

Obliczanie obwodów figur geometrycznych – przypomnienie zasad 
dokonywania obliczeń. Przystanek zadanek – rozwiązywanie zadań 
matematycznych.

klasa 3 nauczanie 
zintegrowane Edukacja polonistyczna



Piotruś i powietrze. Wyjaśnienie, czym jest wiatr i skąd się bierze. 
Różne rodzaje wiatru od wietrzyka, przez huragan, po tornado i cyklon. 
Pisownia wyrazów z „rz”. Szukanie w tekście czasowników.

Edukacja społeczna

Interpretacja wiersza „Piotruś i powietrze”.

klasa 3 nauczanie 
zintegrowane Edukacja polonistyczna

Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z „h” i „ch”. Przypomnienie 
wiadomości o liczebnikach.

Edukacja Matematyczna

Jaka jest temperatura? Matematyka w praktyce – mapki pogodowe. 
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o figurach geometrycznych.

Edukacja przyrodnicza

Burze, grzmoty i pioruny Wyjaśnienie, czym są burze, grzmoty i 
pioruny. Oglądanie filmu przedstawiającego zjawisko burzy. 

klasa 3 nauczanie 
zintegrowane Edukacja polonistyczna

Quiz klasowy dotyczący wszystkich poznanych zjawisk przyrodniczych.
Przysłówek- przypomnienie wiadomości, układanie zdań.

Edukacja Matematyczna  

Obwody figur geometrycznych – zabawy matematyczne.

edukacja 
przedszkolna

zagadnienia dodatkowe dla “zerówki”:
- IV. 4.  dz. rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i 
spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w 



formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w 
codziennej aktywności
- IV.8.  dz. kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób 
powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz 
ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. 
znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa
kierunki i miejsca na kartce papieru
- I.9.  dz. wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na 
rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie
- IV. 2.  dz. rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie 
słowach
-IV.15.  dz. przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń 
i wykonywania różnych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i 
porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z 
tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji 
użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego
- I.7. dz.wykonuje czynności, takie jak:sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów 
jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio 
ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, 
kreślenia i pierwszych prób pisania

język niemiecki 
klasa 7 – przybory szkolne ,

– przedmioty znajdujące się we własnym plecaku szkolnym i piórniku,

–  zaimki wskazujące i dzierżawcze,

-kartkówka ze słownictwa z działu :Szkoła

język niemiecki 
klasa 8

–  czas przeszły Perfekt (czasowniki regularne i nieregularne rozdzielnie 
złożone tworzące formy czasu przeszłego Perfekt z haben, czasowniki z 
końcówką -ieren); –  dyscypliny sportowe;  -imprezy sportowe

edukacja dla 
bezpieczeństwa

Podstawy pierwszej pomocy

złamanie, skrecenie, zwichnięcie, stłuczenie

zasady doraźnego unieruchomienia kości i stawów

zapobieganie urazom w domu sporcie pracy


