
Plan lekcji klasy VIIIB od 25 V do  29 V 

Poniedziałek -25 V 

1. wych. fiz. chł.: Komendy startu niskiego i wysokiego. 

2. język polski: Ćwiczy my czytanie ze zrozumieniem tekstu nieliterackiego. 

3. matematyka: Wyrażenia algebraiczne- utrwalenie. 

4. fizyka: Energia potencjalna grawitacji i potencjalna sprężystości. 

5. język angielski: Krótka wiadomość tekstowa – pisanie./Present Perfect versus Past 

Simple – ćwiczenia gramatyczne. 

6. język niemiecki: Opowiadamy o zawodach przyszłości. 

7. godz. wych.: Szanuj życie – bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym. 

8. wych. fiz. dz.: Utrwalamy komendy startu niskiego i wysokiego. 

Wtorek – 26 V 

1. wych. fiz. dz.: Ćwiczymy  z nietypowym przyborem. 

2. chemia: Sprawdzian wiadomości kwasy karboksylowe. 

3. język angielski: Rozwiązujemy przykładowe arkusze egzaminacyjne – słuchanie./ 

Utrwalenie słownictwa. Units 5 – 9. 

4. język polski: List otwarty – ćwiczenia językowe 

5. historia: Rozpad bloku wschodniego. 

6. wiedza o społ: Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej – powtórzenie wiadomości. 

7. edukacja dla bezp.: Wszechobecne zagrożenia. 

8. wych. fiz. chł.: Ćwiczymy  z nietypowym przyborem. 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: Porządkowanie wyrazów ich form – ćwiczenia 

rozwijające słownictwo i utrwalające części mowy. 

Środa – 27 V 

1. matematyka: Rozwiązywanie zadań za pomocą równań. 

2. wych. fiz.: Kształtujemy szybkość reakcji – starty z różnych pozycji./Stary z różnych 

pozycji – kształtowanie reakcji startowej. 

3. historia: Początek III Rzeczypospolitej. 



4. informatyka: Tworzenie prostych blogów. 

5. język polski: List otwarty- ćwiczenia językowe. 

6. chemia: Omówienie sprawdzianu kwasy karboksylowe. 

7. religia: Matka naszego Pana 

Czwartek – 28 V 

1. …………………………………. 

2. matematyka: Rozwiązywanie zadań za pomocą równań. 

3. język niemiecki: System szkolnictwa w Niemczech. 

4. język polski: Jaki jest człowiek? - analizujemy wybrane związki frazeologiczne. 

5. wych. fiz.: Znaczenie aktywności fizycznej dla naszego zdrowia./Aktywność fizyczna i 

jej znaczenie dla zdrowia. 

6. geografia: Azja  - powtórzenie wiadomości i umiejętności. 

7. religia: Duch Święty działający w naszych sercach. 

8. SKS dz.: Wzmacniamy mięśnie obręczy barkowej, klatki piersiowej i pleców. 

Piątek – 29 V 

1. język angielski: Rozwiązujemy przykładowe arkusze egzaminacyjne – 

czytanie./Wyrażanie przyszłości zdania gramtyczne. 

2. biologia: Powtórzenie wiadomości. 

3. fizyka:  Energia potencjalna grawitacji i potencjalna sprężystości –zadania. 

4. wiedza o społ.: Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej – sprawdzian wiadomości. 

5. język polski: W kręgu bohaterów lektur obowiązkowych- powtarzamy, utrwalamy. 

6. matematyka: Obliczanie pól wielokątów. 

Plan lekcji klasy VIIIB od 1VI do 5VI 

Poniedziałek – 1 VI 

1. wych. fiz. chł.: Ćwiczymy z piłką nożną. 

2. język polski: W kręgu bohaterów lektur obowiązkowych- powtarzamy, utrwalamy. 

3. matematyka: Rozwiązywanie testów przed egzaminem. 



4. fizyka: Energia kinetyczna. 

5. język angielski: Rozwiązujemy przykładowe arkusze egzaminacyjne – znajomość 

funkcji i środków językowych./Rozwiązywanie próbnego egzaminu. Słuchanie ze 

zrozumieniem. 

6. język niemiecki: Gwiazdy Hollywood z niemieckimi korzeniami – praca z tekstem. 

7. godz. z wych.: Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. 

8. wych. fiz. dz.: Ćwiczymy na różne sposoby z piłką nożną. 

Wtorek – 2 VI 

1. wych. fiz dz.: Dobieramy ćwiczenia równoważne i stabilizacyjne. 

2. chemia: Aminokwasy jako pochodne węglowodorów zawierających azot. 

3. język angielski: Rozwiązujemy przykładowe arkusze egzaminacyjne – parafraza i 

częściowe tłumaczenie./ Rozwiązywanie próbnego egzaminu. Czytanie ze 

zrozumieniem. 

4. język polski: Powtarzamy wiadomości o synonimach, antonimach i homonimach. 

Pracujemy z internetowym słownikiem wyrazów bliskoznacznych. 

5. historia: Upadek komunizmu – powtórzenie wiadomości. 

6. wiedza o społ.: Organizacje międzynarodowe. 

7. edukacja dla bez.: Wszechobecne zagrożenia. 

8. wych. fiz. chł: Dobieramy ćwiczenia równoważne i stabilizacyjne. 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: Poszukiwany rzeczownik – quizy rozwijające 

koncentrację i uwagę. 

 

Środa – 3 VI 

1. matematyka: Rozwiązywanie testów przed egzaminem. 

2. wych. fiz.: Kształtujemy sprawność z wykorzystaniem piłki./Kształtowanie sprawności 

ogólnej z wykorzystaniem piłki. 

3. historia: Upadek komunizmu – sprawdzian. 

4. informatyka: Czym są systemy zarządzania treścią? 

5. język polski: Motyw ojczyzny w poznanych utworach. 



6. chemia: Utrwalenie wiadomości o pochodnych węglowodorów. 

7. religia: Żyć w prawdzie. 

Czwartek – 4 VI 

1. ………………………………………….. 

2. matematyka: Rozwiązywanie testów przed egzaminem. 

3. język niemiecki: Utrwalenie słownictwa – ćwiczenia leksykalne. 

4. język polski: W świecie dramatu- powtarzamy, utrwalamy. 

5. wych fiz.: Dobieramy ćwiczenia kształtujące wytrzymałość ogólną./Kształtowanie 

wytrzymałości ogólnej. 

6. geografia: Afryka  - powtórzenie wiadomości i umiejętności. 

7. religia: Czystość serca. 

8. SKS dz.: Pajacyki – 10 najlepszych wariacji dla naszego zdrowia. 

Piątek – 5 VI 

1. język angielski: Rozwiązujemy przykładowe arkusze egzaminacyjne – krótka 

wiadomość tekstowa./ Rozwiązywanie próbnego egzaminu. Środki językowe. 

2. biologia: Różnorodność biologiczna. 

3. fizyka: Zasady zachowania energii kinetycznej. 

4. wiedza o społ.: Unia Europejska. 

5. język polski: W świecie dramatu- powtarzamy, utrwalamy. 

6. matematyka: Rozwiązywanie testów przed egzaminem. 

 

 

 

 


