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1. Język angielski  

Temat: Survival (zapis słownictwa oraz zadania w książce) 

 

2. Matematyka  

Temat: Zastosowanie wzoru na pole trapezu do rozwiązywania zadań tekstowych 

Treści nauczania: 

- korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, opisuje 

wzór słowami;  

- stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje proste wyrażenia 

algebraiczne na podstawie informacji osadzonych w kontekście praktycznym,  

- znajduje odległość punktu od prostej; 

- oblicza pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu, 

przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych, w tym także dla danych 

wymagających zamiany jednostek i w sytuacjach z nietypowymi wymiarami, na przykład pole 

trójkąta o boku 1 km i wysokości 1 mm;  

- stosuje jednostki pola: mm2, cm2, dm2, m2, km2, ar, hektar (bez zamiany jednostek 

w trakcie obliczeń);  

- wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązywanie zadań, w tym rysunek pomocniczy 

lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania;  

- do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z 

zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne 

poprawne metody. 

 

3. Język polski (2h)  

Temat: Z wizytą w teatrze. – odróżnia plakat od afisza – podaje informacje, jakie 

znajdują się na bilecie teatralnym – zapisuje kolejne czynności wykonywane od 

momentu wejścia do teatru– uzupełnia tekst, który rozlega się w teatrze z megafonów 

przed rozpoczęciem spektaklu– określa adresata spektaklu– rysuje wnętrze teatru – 

opisuje rysunek przedstawiający wnętrze teatru– łączy terminy związane z teatrem z 

odpowiednimi wyjaśnieniami– wyjaśnia, czym jest pantomima– pokazuje ruchami 

głowy określone sytuacje – przedstawia ruchami jednej ręki określone gesty– 

wskazuje rekwizyty, których brakuje w podanych scenkach. Podstawa programowa: I, 

2: 8), 9); II, 3: 4); III, 1: 1) 



 

Temat: Czy zawsze piszemy wyrazy zgodnie z ich brzmieniem? – odczytuje wyrazy 

wyróżnione w wierszu– wyjaśnia, czym odróżniają się wskazane wyrazy od 

pozostałych – wskazuje litery, które wymawia się inaczej, niż są zapisane – podaje 

takie formy wyrazów, dzięki którym można wyjaśnić ich pisownię– dzieli wyrazy na 

dwie grupy w zależności od miejsca, w którym zachodzą rozbieżności między ich 

wymową a zapisem – podaje własne przykłady wyrazów, w których zachodzą 

rozbieżności między ich wymową a zapisem– uzupełnia literami nazwy miast w celu 

wyjaśnienia różnic między ich pisownią a wymową– uzupełnia wyrazy brakującymi 

literami – w rozwiązaniach rebusów podkreśla litery oznaczające głoski, które 

wymawia się inaczej, niż pisze– dopisuje formy wyrazów uzasadniające ich pisownię– 

uzupełnia imiona, zwracając uwagę na różnice między wymową a pismem– uzupełnia 

wyrażenia brakującymi literami– rozwiązuje rebus, a następnie układa zdanie z 

wyrazem-rozwiązaniem. Podstawa programowa: II, 3: 5); 4: 1); III, 1: 1). 

 

4. Muzyka 

Temat: NAD POLSKIM MORZEM – Muzyka ludowa z Kaszub. 

 

 

 

 

 

 

 

 


