
Załącznik nr 1 

Nauczyciel prowadzący Treści z podstawy programowej 

p. Roksana Kurek 

p. A. Długosz 

oddział przedszkolny 

1. Jestem uczniem - moje obowiązki. (dziecko respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, 
zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby); 
2. Zawody naszych rodziców - kto czym się zajmuje? (dziecko wskazuje zawody wykonywane przez 
rodziców i osoby z najbliższego otoczenia); 
3. Prezentuję swoje talenty - Dzień rodziny (dziecko eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami  
i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, 
porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa  
i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz 
innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie 
uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami 
aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. 
ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości 
narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta 
przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki); 
4. Co umie malarz, a co lekarz? – zabawa zachęcająca dzieci do wcielania się w różne zawody (dziecko 
wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód). 

p. Beata Zdrojewska 

klasa 1a 

1.Poznajemy pracę policjanta 
2. Kim jest nauczyciel? 
3. W świecie filmu - poznajemy pracę aktora i reżysera filmowego. 
4. Praca pilota, fryzjerki i lekarza. 
5. Co robi weterynarz? 
6.  Czym zajmują sie ludzie pracujący na poczcie? 
7. Wiosenne prace w ogrodzie - praca ogrodnika. 
8. Pociągi i praca kolejarza. 
9. Poznajemy pracę strażaka. 

p. Kinga Wiciak 1.Pierwszy dzień w szkole (uczeń zna podstawowe zasady zachowania w szkole - wrzesień), 
2. Co robią moi rodzice? ( uczeń wypowiada się na temat pracy zawodowej rodziców - październik), 



klasa 1b 3. Opiekuję się moim zwierzęciem ( uczeń wie, czym zajmuje się weterynarz - listopad), 
4.  Majowa łąka (uczeń wie, na czym polega praca rolnika na łące - maj).  

p. Grażyna Kasprzak – 

Magiera 

klasa 2a 

1.Poznanie zawodów związanych z pracą w szkole. Atrybuty nauczyciela, bibliotekarza, woźnej, sekretarki.  
2.Jesienne prace w ogrodzie, sadzie i w polu. Praca ludzi w zawodach związanych z rolnictwem – rolnik, 
sadownik, ogrodnik.   
 3.Pogodowy kalejdoskop. Obserwacje zjawisk pogodowych – Co robi meteorolog?  
 4.Dbamy o nasze domowe zwierzęta. Czym zajmuje się weterynarz?  
5.Prezentowanie zawodów rodziców w oparciu o przeprowadzoną rozmowę z mama lub tatą.  
6.Ginące zawody. Wynalazki zmieniają świat.   
7.A ja rosnę i rosnę. Kto pomaga nam  dbać o zdrowie? Zawód lekarza.  
8.Jak powstaje chleb? Zawód piekarza w oparciu o lekturę ,,Czarna owieczka" J. Grabowskiego.   
9.Kim będę, gdy dorosnę?  Jak wybierali zawody nasi rodzice?  
10.Różni, a tacy sami. Poznaję świat za pomocą zmysłów.  Nasze talenty.  

p. Lidia Szczepańska 

klasa 2b 

1.Poznanie zawodów związanych z pracą w szkole. Atrybuty nauczyciela, bibliotekarza, woźnej, sekretarki.  
2.Jesienne prace w ogrodzie, sadzie i w polu. Praca ludzi w zawodach związanych z rolnictwem – rolnik, 
sadownik, ogrodnik.   
 3.Pogodowy kalejdoskop. Obserwacje zjawisk pogodowych – Co robi meteorolog?  
 4.Dbamy o nasze domowe zwierzęta. Czym zajmuje się weterynarz?  
5.Prezentowanie zawodów rodziców w oparciu o przeprowadzoną rozmowę z mama lub tatą.  
6.Ginące zawody. Wynalazki zmieniają świat.  
7.A ja rosnę i rosnę. Kto pomaga nam  dbać o zdrowie? Zawód lekarza.  
8.Jak powstaje chleb? Zawód piekarza w oparciu o lekturę ,,Czarna owieczka" J. Grabowskiego.   
9.Kim będę, gdy dorosnę?  Jak wybierali zawody nasi rodzice?  
10.Różni, a tacy sami. Poznaję świat za pomocą zmysłów.  Nasze talenty.  

p. Iwona Trojak 

klasa 3a 

1. Jesień w ogrodzie i w sadzie. Praca ludzi w różnych zawodach związanych z rolnictwem i sadownictwem. 
2. Dbamy o zdrowie. Praca lekarza i pielęgniarki. 
3. Poznanie zawodów związanych z pracą w szkole. 
4. Praca zawodowa rodziców. 
5. Wielcy sportowcy. 
6. Jak powstaje chleb? Praca młynarza, piekarza, sprzedawcy. 



7. Święto ludzi pracy. 
8. Wielki Polak, wielki człowiek. 

Język angielski 

Pani Danuta Andrys  

Klasy 1-3 

Klasy 1: Temat : My grandpa is a gardener-  moj dziadek jest ogrodnikiem .  
Klasy 2 : Winter in Treetops Town : wprowadzenie słownictwa POLICE OFFICER, POSTMAN, SHOPKEEPER 
Klasy 3: My Blog: Wprowadzenie nazw zawodów. 

 

Treści z doradztwa zawodowego – klasa 4 

Przedmiot/nauczyciel Treści 

Wychowanie fizyczne 
Pani Agnieszka Nowak 

1.Poznajemy zasady higieny osobistej 
2. Poznajemy normy aktywności fizycznej dla swojego wieku. 

Muzyka 
Pani Marta Wilak 

1.Zawód solista – specyfika i charakterystyka bycia „solo”. 
2.Chóralna olimpiada – co warto wiedzieć o byciu chórzystą. 
 

Historia 
Pani Beata Bżdziel 

1.Historia – nauka o przeszłości 
2.Historia wokół nas 
3.Mikołaj Kopernik – wielki astronom 
4.Maria Skłodowska – Curie – polska noblistka 
5.Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni 
6.Jan Paweł II – papież pielgrzym 
 

Język angielski – klasa 
Pani Małgorzata Wilińska 

1.Opisywanie swoich umiejętności z czasownikiem can (odniesienie do zawodów). 
2.Mój ulubiony sportowiec-tworzenie pisemnego opisu sportowca. 
3.Niecodzienne, codzienne czynności młodych ludzi wykonujących ciekawe zajęcia (w przeczytanych 
tekstach). 

Język angielski - klasa 
Pani Anna Jagiełło 

1.Introducing yourself – przedstawianie się 
2.Giving personal information – podawanie informacji o sobie 
3.Asking about permission – pytania o pozwolenie 
4.Using notes – ćwiczenia umiejętności robienia notatek 
5.Hobbies – mówienie o swoich zainteresowaniach i hobby 



Matematyka – klasa 4a 
Pani Weronika Turek 

1.Zegary 
2.Kalendarz. Liczby rzymskie 
3.Mapa i plan 

Plastyka 
Pani Hanna Szydłowska 

1.Zawód artysta malarz 
2. Zawód artysta rzeźbiarz 
3. Kto to jest architekt i urbanista? 
4. Projektant ubioru i designer 

Przyroda 
Pani Anna Cierniak 

1.Przyrządy i pomoce przyrodnika. 

2.Jak czytamy plany i mapy? 

3.Obserwujemy pogodę. 

4.Rośliny i zwierzęta wokół nas. 

5.Zdrowy styl życia. 

6.Choroby, którymi można się zarazić. 

7.Jak sobie radzić w niebezpiecznych sytuacjach? 

8.Czy wszystkie skały są twarde? 

9.Z biegiem rzeki. 

10. Las ma budowę warstwową. 

11. Jakie drzewa rosną w lesie? 

12. Na polu uprawnym. 

Język polski- klasa 4a 
Pani Marta Radomska 

1.Jak się porozumiewamy? (kształtowanie kompetencji językowych) 
2.Jak zdobywać wiedzę i umiejętności? 
3. Ludzie książki. 
4. Jak sporządzić notatkę? 
5. Anioł i szkolne zabawy. 
6.Co jest potrzebne dzieciom? 
7. Teatralne czary. 
8. Ludzie teatru. 
9. Jak napisać zaproszenie? 
10.Magiczne słowa. 

Język polski – klasa 4b 
Pani Sonia Wójcik 

1.Czym jest poezja i kim jest poeta? (Ryszard Przymus „Nasza mama jest poetką”). 
2.Ludzie książki. 



3.W bibliotece znajdziesz wszystko , czego chcesz : starą prawdę , mądrą bajkę , piękny wiersz. 
(Krystyna Wodnicka „W bibliotece”) 
4. Bohaterów prawdziwych poznaje się nie w powodzeniu, ale w porażce. (J. Korczak „Król Maciuś 
Pierwszy”) 
5.Mieszkał stary rybak ze swą starą nad brzegiem morza – A. Puszkin „O rybaku i rybce”. 
6.O dzielnym szewczyku, co przyjaciół miał bez liku (O. Kolberg „O szewczyku”) 
7.Z wizytą w fabryce czekolady Willy`ego Wonki (R. Dahl „Charlie i fabryka czekolady”) 
8.Policja spełniła marzenia. 
9.Sztuka komiksu. 

Technika 
Joanna Baranowska 

1.Bezpieczeństwo przede wszystkim. 
2. Na drodze. 
3. Pieszy poza miastem. 
3.Wypadki na drogach 
4.Bezpieczeństwo rowerzysty. 
5. Jak dbać o Ziemię. 
6. W podróży. 

Informatyka 
Pani Jolanta Stamburska 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
2. Cyfrowe bezpieczeństwo ucznia i pracownika. 
3. Zagadnienia etyczne, w tym prawo autorskie. 
4. Ochrona danych osobowych i cyfrowe ślady (SIO, ewidencja kandydatów do pracy, rejestracja w portalach 
pośrednictwa pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, aktywne poszukiwanie pracy, wykorzystania 
pakietu Office, korzystanie z wyszukiwarek internetowych, relacje w cyberprzestrzeni - portale 
społecznościowe, netykieta - komunikacja, tworzenie stron internetowych, bankowość elektroniczna, chmura, 
edukacja on - line, handel elektroniczny, marketing internetowy, poczta elektroniczna, programowanie, 
projektowanie i wykorzystanie baz danych). 
Transformacja technologiczna i zmiany na rynku pracy z niej wynikające, profesje powiązane z 
przetwarzaniem informacji. 

 

Treści z doradztwa zawodowego dla klasy 5 

Przedmiot/nauczyciel Treści 



Wychowanie fizyczne 
Pani Agnieszka Nowak 

1.Poznajemy pozytywne i negatywne mierniki zdrowia. 
2. Doskonalimy ćwiczenia korygujące postawę ciała. 

Muzyka 
Pani Marta Wilak 

1.Niecodzienne zawody muzyków, którzy nie grają – lutnik, organmistrz. 
2.Po muzykę do filharmonii - gdzie i jak się do tego przygotować? 

Geografia 
Pania Anna Cierniak 

1.Krajobraz nadmorski Wybrzeża Słowińskiego. 

2.Krajobraz Pojezierza Mazurskiego. 

3.Krajobraz Niziny Mazowieckiej. 

4.Krajobraz wielkomiejski Warszawy. 

5.Krajobraz miejsko – przemysłowy Wyżyny Śląskiej. 

6.Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej. 

7.Krajobraz Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej. 

8.Krajobraz wysokogórski Tatr. 

9.Pogoda a klimat. 

Biologia  
Pan Grzegorz Panek 

1. Biologia jako nauka. 
2. Jak poznawać biologię? 
3. Znaczenie roślin nagonasiennych 

Historia 
Pani Beata Bździel 

1.Życie pierwszych ludzi 
2.Miasta – państwa Mezopotamii 
3.W Egipcie faraonów 
4.Demokratyczne Ateny 
5.Kultura starożytnej Grecji 
6.Ustrój starożytnego Rzymu 
7.Dokonania starożytnych Rzymian 
8.Epoka rycerzy 
9.Średniowieczne miasto i wieś 
10.Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów 
11.Monarchia stanowa w Polsce 

Język angielski – klasa 5b 
Pani Krystyna Wróblewska 

1.Wyrażanie próśb i oferowanie w kontekście zamawianego jedzenia i napojów - ćwiczenia komunikacyjne 
2.Czy nauka jest ważna? - rozmowy w oparciu o przeczytany tekst pt. An unusual head teacher oraz 
przedstawianie przepisów kulinarnych na podstawie wysłuchanego modelu. 
3.Praca projektowa - menu do szkolnej stołówki. 



5.Kupowanie, pytanie o cenę - ćwiczenia w mówieniu 
6.Pytanie o drogę i wskazywanie drogi - ćwiczenia w mówieniu. 
7.Różne zawody w kontekście przeczytanej historyjki obrazkowej 

Historia 
Pani Jolanta Stamburska 

Nauczyciel historii – wprowadza pojęcia związane z pracą (obowiązki , odpowiedzialność) , nawiązuje do 
różnych zawodów. Słownictwo związane z konfliktem , sukcesem. 
1. Cywilizacje starożytne. (praca, hierarchia społeczna, podział obowiązków, handel, rzemiosło, twórczość 
artystyczna, osiągnięcia  
na niwie edukacji, postęp cywilizacyjny, dzień codzienny, powstanie miast, rozwój pisma) 
2. Świat islamski: osiągnięcia kultury arabskiej, rozwój edukacji, szczególne rozwiązania architektoniczne, 
prawo. 
3. Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy: 
- system lenny, 
- charakterystyka życia na wsi i w średniowiecznym mieście, 
4.  Polska w okresie rozbicia dzielnicowego (połowa XII – XIII wiek): 
- rozwój lokacji miast, handlu, psucie monety. 
5.  Polska w XIV – XV wieku: 
a- dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej (system obronny, urbanizacja kraju, 
prawo, nauka) oraz w polityce zagranicznej 

Język angielski 
Pani Małgorzata Wilińska 

1.Czy nauka jest ważna? Rozmowy w oparciu o przeczytany tekst pt. An unusual head teacher 
2.Opis gwiazdy muzyki 
3.Rozmowy nt. komputerów i korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w kontekście historyjki 
obrazkowej 

Matematyka – klasa 5a, 5c 
Pani Weronika Turek 

1.Obliczenia przybliżone. 
2.Miary, wagi i pieniądze. 
3.Średnia arytmetyczna. 

Informatyka – klasa 5b 
Pan Krzysztof Beker 

1.Elementy komputera. 
2.Działanie komputera i sieci komputerowych. 
3.Tworzymy i modyfikujemy rysunki w edytorze grafiki. 
4.Programujemy w języku Scratch. 

Informatyka – klasa 5a/5c 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
2. Cyfrowe bezpieczeństwo ucznia i pracownika. 
3. Zagadnienia etyczne, w tym prawo autorskie. 
4. Ochrona danych osobowych i cyfrowe ślady (SIO, ewidencja kandydatów do pracy, rejestracja w portalach 



pośrednictwa pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, aktywne poszukiwanie pracy, wykorzystania 
pakietu Office, korzystanie z wyszukiwarek internetowych, relacje w cyberprzestrzeni - portale 
społecznościowe, netykieta - komunikacja, tworzenie stron internetowych, bankowość elektroniczna, chmura, 
edukacja on - line, handel elektroniczny, marketing internetowy, poczta elektroniczna, programowanie, 
projektowanie i wykorzystanie baz danych). 
Transformacja technologiczna i zmiany na rynku pracy z niej wynikające, profesje powiązane z 
przetwarzaniem informacji. 

Plastyka 
Pani Hanna Szydłowska 

1.Zawód artysta malarz 
2. Zawód artysta rzeźbiarz 
3. Kto to jest architekt i urbanista? 
4. Projektant ubioru i designer 

Język polski – klasa 5a 
Pani Sonia Wójcik 

1.Wojciech Cesarz, „Sztuka programowania”. 
2.Współczesne sposoby komunikowania się. 
3. Jak napisać e-mail? 
4.„Czy snickers wygrał z głodem?” Ludzie reklamy 
5. Ludzie filmu 
6. Spotkanie z prasą 
7. Ludzie prasy 
8. Jerzy Ficowski „Kwiaty dla nauczycieli” 

Technika 
Joanna Baranowska 

1.Wszystko o papierze. 
2.Od włókna do ubrania. 
3.Cenny surowiec-drewno. 
4. Jak powstaje rysunek techniczny. 
5. Pismo techniczne. 
6.Elementy rysunku technicznego. 
7. Szkice techniczne. 
8. Sprawdź, co jesz. 

 

Treści z doradztwa dla klasy 6 

Przedmiot/nauczyciel Treści 



Wychowanie fizyczne 
Pani Agnieszka Nowak 

1.Zasady aktywnego wypoczynku dla swojego wieku. 
2.Aktywność fizyczna i wpływ na zdrowia. 

Muzyka 
Pani Marta Wilak 

1.Muzyka filmowa o wielu twarzach. 
2.Jak uczy się o muzyce w szkołach muzycznych? – poznajemy pracę w takiej placówce. 

Geografia  
Pani Anna Cierniak 

1.Zróżnicowanie ludności Europy. Migracje 

2.Wielkie miast Europy: Paryż i Londyn. 

3.Rolnictwo Dani i Węgier. 

4.Przemysł i usługi we Francji. 

5.Energetyka w Europie. 

6.Turystyka w Europie Południowej. 

7.Zmiany w przemyśle Niemiec. 

8.Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji. 

9.Współczesne problemy Ukrainy. 

10.Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji. 

Biologia  
Pan Grzegorz Panek 

1. Przegląd i znaczenie ryb. 
2. Przegląd i znaczenie płazów. 
3. Przegląd i znaczenie gadów. 
4. Przegląd i znaczenie ptaków. 
5. Przegląd i znaczenie ssaków. 

Historia 
Pani Beata Bździel 

1.Wielkie odkrycia geograficzne 
2.Renesans – narodziny nowej epoki 
3.Kultura renesansu w Europie 
4.Demokracja szlachecka 
5.W folwarku szlacheckim 
6.Odrodzenie na ziemiach polskich 
7.Początek wojen ze Szwecją 
8.Barok i sarmatyzm 
9.Oświecenie w Europie 
10.Kultura polskiego oświecenia 

Język polski – 6a 
Pani Krystyna Wróblewska 

1.Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych ludzi - Świat opisany w powieści. 
2.Bohaterowie powieści Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych ludzi 



3.Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych ludzi. Ludzie i technika. 
4.W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza.Świat przedstawiony powieści. 
5.W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza. 

Język polski – 6b 
Pani Jolanta Smołka 

1. Ludzie i technika – Rafał Kosik „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”. 
2. Ludzie telewizji. 
3. Niewidzialne sprawy. 
4. Programy telewizyjne. 
5. Korzystanie z telefonu. 
6. Jak dyskutować? 
7. Jak przygotować wypowiedź o charakterze argumentacyjnym? 
8. Kodeks turysty. 
9. Jak wyrażamy oczekiwania? 
10. Wykorzystywanie talentów. 
11.Bohaterowie i ich wybory – Henryk Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy”. 

Historia 
Pani Jolanta Stamburska 

1. Wielkie odkrycia geograficzne: 
- praca, niewolnictwo, zasiedlanie nowych lądów; 
2. Europa w XV i XVI wieku. 
- największe osiągnięcia Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Rafaela Santi, Jana Gutenberga (duch innowacji);  
3.  Polska i Litwa w czasach ostatnich Jagiellonów: 
-  model polskiego życia gospodarczego w XVI wieku, uwzględniając działalność gospodarczą polskiej szlachty i 
rolę chłopów (hierarchia społeczna, podział obowiązków; 
5.  Europa w XVII i XVIII wieku: 
- idee oświecenia podaje przykłady ich zastosowania w nauce, literaturze, architekturze i sztuce 
)powszechność edukacji, kształtowanie się nowych grup społecznych; 
- reformy oświeceniowe wprowadzone w Prusach, Rosji i Austrii(zmiana sposobu gospodarowania). 
6.  Rzeczpospolita Obojga Narodów w I połowie XVIII wieku: 
- zmiany w gospodarce w XVIII w., rozwój Warszawy. 
7.  Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
- ukształtowanie się współczesnego modelu geopolitycznego świata,  
ekonomiczna pozycja USA. 
8.  Wielka rewolucja we Francji: 
- przykłady naprawy państwa za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, w tym osiągnięcia Komisji 
Edukacji Narodowej (edukacja). 



9. Epoka napoleońska: 
- zmiany polityczne w Europie w okresie napoleońskim i przemiany 
społeczno-gospodarcze. 

Język angielski – klasa 6 
Pani Małgorzata Wilińska 

1.Transport w życiu codziennym (The red book -pierwsza praca Bena). 
2.Kupowanie i wybór jedzenia. 
3.Wizyta u lekarza. 

Język angielski – klasa 6 
Pani Anna Jagiełło 

1.Jobs – powtórka nazw zawodów 
2.Money verbs – słownictwo 
3.Shopping – nazwy sklepów – słownictwo 
4.An advertisement -ćwiczenia w pisaniu i czytaniu ogłoszeń 
5.An email – ćwiczenia w pisaniu email 
6.To be going to – wyrażanie planów na przyszłość 
7.Talking about likes and dislikes – mówienie o upodobaniach 

Matematyka – klasa 6a.6b 
Pan Krzysztof Beker 

1.Pole figury. 
2.Miary, wagi i pieniądze. 
3.Bryły i ich objętość. 
4.Procenty. 

Matematyka– klasa 6c 
s. Małgorzata Ślęzak 

1.Własności działań na liczbach całkowitych – problemy w pracy handlowca. 

2.Tworzenie strategii w rozwiązywaniu zadań – np. ważnych decyzji życiowych. 

3.Zaokrąglanie liczb- statystyka, co może nam powiedzieć o realnym rynku pracy. 

4.Działania na ułamkach zwykłych – zdolność logicznego myślenia konieczna w każdym zawodzie. 

5.Działania na ułamkach dziesiętnych – postępowanie wg algorytmu pomocą w nauce wielu zawodów. 

6.Mierzenie kątów – precyzja w zawodzie budowniczego. 

7.Zamiana jednostek pola – ważna umiejętność w logistyce. 

8.Siatki brył a praca architekta. 

9.Drogą, prędkość, czas – obliczenia ważne dla każdego kierowcy. 

10.Obliczenia czasowe, kalendarz – planowanie swojej pracy. 

Plastyka 
Pani Hanna Szydłowska 

1.Rysunek i malarstwo 
2. Grafika artystyczna 
3. Grafika użytkowa (czym jest projektowanie graficzne?) 
4. Rzeźba i płaskorzeźba 
5. Fotografia i film 



6. Design - projektowanie form użytkowych 

Język polski – klasa 6c 
Pani Marta Radomska 

1.Ludzie telewizji. 
2. Niewidzialne sprawy. 
3. Programy telewizyjne 
4. Korzystanie z telefonu. 
5. Jak dyskutować? 
6. Jak przygotować wypowiedź o charakterze argumentacyjnym? 
7. Kodeks turysty. 
8. Jak wyrażamy oczekiwania? 
9. Ludzie muzyki. 
10. Korzystanie z talentu. 

Technika 
Joanna Baranowska 

1.Dom bez tajemnic. 
2.Instalacje w mieszkaniu. 
3. Opłaty domowe. 
4.Domowe urządzenia elektryczne. 
5. Wymiarowanie rysunków. 
6. Żyj aktywnie. 
7. Zdrowie na talerzu. 

Informatyka  
Pani Jolanta Stamburska 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
2. Cyfrowe bezpieczeństwo ucznia i pracownika. 
3. Zagadnienia etyczne, w tym prawo autorskie. 
4. Ochrona danych osobowych i cyfrowe ślady (SIO, ewidencja kandydatów do pracy, rejestracja w portalach 
pośrednictwa pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, aktywne poszukiwanie pracy, wykorzystania 
pakietu Office, korzystanie z wyszukiwarek internetowych, relacje w cyberprzestrzeni - portale 
społecznościowe, netykieta - komunikacja, tworzenie stron internetowych, bankowość elektroniczna, chmura, 
edukacja on - line, handel elektroniczny, marketing internetowy, poczta elektroniczna, programowanie, 
projektowanie i wykorzystanie baz danych). 
Transformacja technologiczna i zmiany na rynku pracy z niej wynikające, profesje powiązane z 
przetwarzaniem informacji. 

 

Treści z doradztwa zawodowego dla 7 



   Przedmiot/nauczyciel Treści 

Wychowanie fizyczne 
Pani Agnieszka Nowak 

1.Utrwalamy zasady pierwszej pomocy. 
2.Poznajemy negatywne skutki stresu. 

Muzyka 
Pani Marta Wilak 

1.Tworzę, więc jestem – rola kompozytora 
2.Muzyczna praca zespołowa - muzyka rozrywkowa o wielu twarzach 

Geografia 
Pani Anna Cierniak 

1.Skały surowce mineralne. 

2.Czynniki kształtujące klimat Polski. 

3.Cechy klimatu Polski. 

4.Rzeki w Europie i w Polsce. 

5.Morze Bałtyckie. 

6.Gleby w Polsce. 

7.Lasy w Polsce. 

8.Migracje wewnętrzne w Polsce. 

9.Migracje zagraniczne Polaków. 

10.Struktura zatrudnienia i bezrobocie. 

11.Urbanizacja. 

12.Warunki rozwoju rolnictwa. 

13.Produkcja roślinna. 

14.Produkcja zwierzęca. 

15.Zmiany w Polskim przemyśle. 

16.Energetyka. 

17.Gospodarka morska. 

18.Usługi w Polsce. Transport lądowy. 

19.Transport wodny i lotniczy w Polsce. Łączność. 

20.Turystyka. 

21.Handel. 

Biologia 
Pan Grzegorz Panek 

1. Biologia jako nauka. 
2. Higiena i choroby układu ruchu. 
3. Higiena i choroby układu pokarmowego. 
4. Higiena i choroby układu krążenia. 
5. Higiena i choroby układu oddechowego. 



6. Higiena i choroby układu wydalniczego. 
7. Higiena i choroby układu nerwowego. 
8. Higiena i choroby układu rozrodczego. 
9. Higiena i choroby oka i ucha. 

Fizyka 
Pani Sylwia Idziak 

1.Czym zajmuje się fizyka? 
2. Jeszcze o pomiarach 
3. Maszyny proste 
4. Przewodnictwo cieplne 
5. Konwekcja i promieniowanie 
6. Prawo Pascala 

Język angielski – klasa 7b 
Pani Krystyna Wróblewska 

1.Opisywanie sposobu wykonywania różnych czynności w oparciu o wysłuchane wypowiedzi fotografów. 
2. Opisywanie różnych zawodów i porównywanie umiejętności potrzebnych do ich wykonywania. 
3.Zastosowanie czasownika modalnego can w opisywaniu umiejętności geniusza oraz w pytaniu o zgodę i 
udzielaniu zgody. 

Język angielski – klasa 7a 
Pani Anna Jagiełło 

1.Communication – pisanie listu, email, itp. 
2.Jobs and skills – słownictwo i słuchanie 
3.Making and responding to suggestions – tworzenie i odpowiadanie na róznego rodzaju propozycje 
4.Making plans – ćwiczenia z mówienia dotyczące planowania 
5.Expressing interest – ćwiczenia z mówienia dotyczące wyrażania własnego punktu widzenia 
6.Offers and request – ćwiczenia dotyczące 
7.Expressing opinion – wyrażanie opinii 
8.Emails – ćwiczenia z pisania w stylu nieformalnym  

Matematyka – klasa 7a 
Pani Weronika Turek 

1.Co to jest procent. 
2.Obliczenia procentowe. 
3.Geometria kartki w kratkę. 

Informatyka – klasa 7b 
Pan Krzysztof Beker 

1.Komputer i urządzenia cyfrowe. 
2.Algorytmika i programowanie. 

Plastyka 
Pani Hanna Szydłowska 

1.Rysunek i malarstwo 
2. Grafika artystyczna 
3. Grafika użytkowa (czym jest projektowanie graficzne?) 
4. Rzeźba i płaskorzeźba 
5. Fotografia i film 
6. Design - projektowanie form użytkowych 



Chemia 
Pani Danuta Chorążyczewska 

1.Właściwości metali i niemetali. 
2. Stężenie procentowe roztworu. 
3. Tlenki metali i niemetali. 
4. Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu. 

Język polski – klasa 7a 
Pani Sonia Wójcik 

1. „Balladyna” - dramat o władzy, winie i karze. 
2.Charyzmatyczny przywódca, charyzmatyczny nauczyciel ( Nancy H. Kleinbaum „Stowarzyszenie 
umarłych poetów”) 
3. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać (E. Hemingway „Stary człowiek i morze”) 
4. Religa. Człowiek z sercem w dłoni. 
5.Potęga nadziei – poznajemy historię Stephena Hawkinga 
6.Czym jest talent? Twoja przeszłość oknem do przyszłości (T. Różewicz „Przyszli, żeby zobaczyć 
poetę”) 
7. „Kalectwo to stan umysłu” - poznajemy historię Jasia Meli. Jak odkryć swoje talenty? 
8. Sztuka autoprezentacji. 
9. Jak radzić sobie ze stresem? Eustres a dystres 
10. Jak napisać artykuł? 

Historia 
Pani Jolanta Stamburska 

Nauczyciele historii  w  ramach doradztwo: informują o siedzibie władz lokalnych uczniów oraz ich 
zakresie działań i sposobie powoływania. Wyjaśniają demokratyczny charakter państwa. 
Charakteryzują pojęcie samorządności, opisują zawody związane z polityką, dyplomacją, 
przedstawiają zawód historyka. 
Zapoznają  ze  znaczeniem  społecznego  podziału  pracy,  opisują  grupy  społeczne  i  ich  role  w 
społeczeństwie. Omawiają z uczniami problemy współczesnej Polski (m.in. bezrobocie). Zapoznają ze 
zjawiskiem emigracji politycznej i zarobkowej. Uczą tworzenia drzewa genealogicznego. Omawiają z 
uczniami funkcjonowanie przemysłu, warunki pracy w fabryce dawniej i dziś. Prezentują 
podstawowe cechy obecnego systemu gospodarczego.  
W ramach przedstawionej tematyki: 
Powstania USA i jego rola w nowożytnej historii 
Rzeczpospolita w XVIII- reformy gospodarcze S.A. Poniatowskiego, pierwsza konstytucja 
Napoleon - grabarz czy piewca rewolucji 
Kongres wiedeński 
Rewolucja przemysłowa 



Wielka Emigracja 
Wiosna Ludów na ziemiach polskich 
Stany Zjednoczone XIX 
Zjednoczenie Niemiec i Włoch 
Kolonializm 
Rozwój ruchów politycznych 
Postęp techniczny 
Nowe ruchy polityczne na ziemiach polskich 
Kultura i zmiany społeczne okresu międzywojennego 
Rządy parlamentarne 
Zamach majowy 
Wielki kryzys 
Gospodarka II Rzeczypospolitej 

Język polski – klasa 7b 
Pani Marta Radomska 

1. To też miłość. 
2. Jak uzasadniać swoje zdanie? 
3. Chwytaj dzień. 
4. Wiedzieć, czego się chce. 
5. Wypowiedź argumentacyjna. 
6. Jak prowadzić dyskusję? 
7. Potęga nadziei. 
8. Wywiad. 
9. Prezentacja 

Informatyka 
Jolanta Stamburska 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
2. Cyfrowe bezpieczeństwo ucznia i pracownika. 
3. Zagadnienia etyczne, w tym prawo autorskie. 
4. Ochrona danych osobowych i cyfrowe ślady (SIO, ewidencja kandydatów do pracy, rejestracja w portalach 
pośrednictwa pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, aktywne poszukiwanie pracy, wykorzystania 
pakietu Office, korzystanie z wyszukiwarek internetowych, relacje w cyberprzestrzeni - portale 
społecznościowe, netykieta - komunikacja, tworzenie stron internetowych, bankowość elektroniczna, chmura, 
edukacja on - line, handel elektroniczny, marketing internetowy, poczta elektroniczna, programowanie, 
projektowanie i wykorzystanie baz danych). 
Transformacja technologiczna i zmiany na rynku pracy z niej wynikające, profesje powiązane z 



przetwarzaniem informacji. 

 

Treści z doradztwa zawodowego dla klasy 8 

Przedmiot/nauczyciel Treści 

Wychowanie fizyczne 
Pani Agnieszka Nowak 

1.Utrwalamy zasady pierwszej pomocy. 
2. Poznajemy przyczyny anoreksji i zasady zapobiegania otyłości. 

Fizyka 
Pani Sylwia Idziak 

1.Obwód prądu elektrycznego 
2.Praca i moc prądu elektrycznego 
3. Domowa sieć elektryczna 
4.Silnik elektryczny 
5.Wysokość dźwięku 
6.Soczewki 
7.U lekarza 

Geografia 
Pani Anna Cierniak 

1.Rolnictwo Azji. 

2.Japonia – symbol nowoczesnej gospodarki. 

3.Chiny – najludniejszy kraj świata. 

4.Indie – kraj kontrastów społecznych i gospodarczych. 

5.Bliski Wschód – kultura i gospodarka. 

6.Rolnictwo Afryki. 

7.Przemysł i usługi w Afryce. 

8.Kenia – turystyczny potencjał. 

9.Kanada – środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa. 

10.Stany Zjednoczone – potęga gospodarcza świata. 

11.Ludność i gospodarka Australii. 

12.Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce. 

Biologia  
Pan Grzegorz Panek 

1. Czym jest genetyka? 
2. Organizm a środowisko. 
3. Różnorodność biologiczna. 
4. Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną. 
5. Racjonalne gospodarowanie zasobami biologicznymi. 



Edukacja dla bezpieczeństwa 
Pani Anna Cierniak 

1.Bezpieczny obywatel, bezpieczny naród, bezpieczne państwo. 

2.Bezpieczeństwo Polski w stosunkach międzynarodowych. 

3.Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie. 

4.Ekstremalne warunki pogodowe. 

5.Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy. 

6.Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia 

WOS 
Pani Beata Bździel 

1.Edukacja i praca 
2.Ekonomia na co dzień 
3.Ochrona praw człowieka 
4.Służby ochrony prawa 
5.Sejm i senat 
6.Prezydent i Rada Ministrów 
7.Sądy i trybunały 

Historia 
Pani Beata Bździel 

1.Powojenna odbudowa 
2.Polska w czasach stalinizmu 
3.Polska w latach 90.XX wieku 
4.Świat w erze globalizacji 

Język angielski – klasa 8a 
Pani Anna Jagiełło 

1.Talking about likes and dislikes – słownictwo, mówienie o tym co lubimy a czego nie lubimy 
2.Talking about preferences – słownictwo, mówienie o upodobaniach 
3.Lifestyle choices - słownictwo i słuchanie 
4.Courses and careers – słownictwo i słuchanie 
5.Schools and exams – słownictwo 
6.Expressing opinion – wyrażanie opinii 
7.Making predictions about future – mówienie o planach na przyszłość 
8.Formal and informal communication – formalny i nieformalny styl komunikacji 
9.Talking about summer jobs – wakacyjna praca 
10.Supporting a point of view – uzasadnianie swoich wypowiedzi 
11.Finding a specific information – wyszukiwanie szczegółowych informacji w tekście 

Język angielski – 8b 
Pani Krystyna Wróblewska 

1.Opisywanie doświadczeń, które zaczęły się w przeszłości  
2.SKILLS TRAINER 5 - rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych w oparciu o materiał z rozdziału 5. 
3.Kursy i kariera zawodowa 
4.SKILLS TRAINER 6 - rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych w oparciu o materiał z rozdziału 6. 



Matematyka – klasa 8a 
Weronika Turek 

1.Diagramy i wykresy 
2.Czy statystyka mówi prawdę 
3.Obliczanie prawdopodobieństwa 

Matematyka – klasa 8b 
s. Małgorzata Ślęzak 

1.Jak korzystać z danych statystycznych do oceny najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy – 

średnia arytmetyczna i mediana. 

2.Obliczanie prawdopodobieństwa dostania się do wymarzonej szkoły – od czego zależy? 

3.Ankieta na temat wymarzonego zawodu uczniów 8b – zbieranie danych. 

4.Własności kątów – jak musi korzystać z nich budowniczy? 

5.Rozpoznawanie ostrosłupów i graniastosłupów – pomysły jakie rodzą się architektom. 

6.Rysowanie brył – precyzja w pracy architekta. 

7.Praca zespołowa: skonstruuj budowlę opartą na poznanych bryłach 

8.Obliczenia związane ze skalą, drogą prędkością i czasem- umiejętność każdego kierowcy. 

9.Obliczenia procentowe w życiu każdego handlowca. 

10.Sposoby rozwiązywania zadań – dostrzeganie zależności między informacjami – jak ta umiejętność 

wpływa na dobry wybór zawodu. 

Chemia 
Pani Danuta Chorążyczewska 

1.Kwasy beztlenowe. 

2. Przykłady innych kwasów tlenowych.  

3. Porównanie właściwości soli i ich zastosowań. 

4. Naturalne źródła węglowodorów. 

5. Metanol i etanol - alkohole monohydroksylowe. 

6. Glukoza i fruktoza - monosacharydy.  

7. Skrobia i celuloza - polisacharydy. 

Język polski – klasa 8a 
Pani Sonia Wójcik 

1.Dwa modele władzy na podstawie noweli „Z legend dawnego Egiptu” B. Prusa 
2. Szkoła pisania – reportaż 
3. Słowniki i ich zawartość. Czym zajmuje się leksykografia? 
4. Czym zajmuje się poezja? Kim jest poeta? (W. Szymborska „ Poeta i świat”) 
5.Czym jest talent? Twoja przeszłość oknem do przyszłości (T. Różewicz „Przyszli, żeby zobaczyć 
poetę”) 
6. „Kalectwo to stan umysłu” - poznajemy historię Jasia Meli. Jak odkryć swoje talenty? 
7. Sztuka autoprezentacji. 



8. Jak radzić sobie ze stresem? Eustres a dystres 
9. Szkoła pisania – życiorys,CV 
10. Szkoła pisania – list motywacyjny, podanie 

Informatyka 
Pani Jolanta Stamburska 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
2. Cyfrowe bezpieczeństwo ucznia i pracownika. 
3. Zagadnienia etyczne, w tym prawo autorskie. 
4. Ochrona danych osobowych i cyfrowe ślady (SIO, ewidencja kandydatów do pracy, rejestracja w portalach 
pośrednictwa pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, aktywne poszukiwanie pracy, 
wykorzystania pakietu Office, korzystanie z wyszukiwarek internetowych, relacje w cyberprzestrzeni - 
portale społecznościowe, netykieta - komunikacja, tworzenie stron internetowych, bankowość 
elektroniczna, chmura, edukacja on - line, handel elektroniczny, marketing internetowy, poczta 
elektroniczna, programowanie, projektowanie i wykorzystanie baz danych). 
Transformacja technologiczna i zmiany na rynku pracy z niej wynikające, profesje powiązane z 
przetwarzaniem informacji. 

 


