
KLASY VII- VIII                            

OBSZAR CELE SZCZEGÓŁOWE TEMAT FORMA PRZEDMIOT KLASA PROPONOWANY 
TERMIN

DATA REALIZACJI,
PODPIS

POZNANIE 
WŁASNYCH 
ZASOBÓW

rozpoznaje własne zasoby
 (zainteresowania, 
zdolności, uzdolnienia, 
kompetencje, 
predyspozycje zawodowe 
oraz stan zdrowia)

Wszyscy artyści rysują . O dziedzinach plastyki. 
Zabawa plastyczna – rozmowa między artystami 
różnych dziedzin sztuki: o wyższości …….
Ja w społeczeństwie – Edward Dwornik
„Krakowskie Przedmieście”
„O ludziach, którzy potrafili pięknie żyć i pięknie 
umierać” – A. Kamiński „Kamienie na szaniec”
Międzynarodowy test sprawności fizycznej
- siła RR, mm. Brzucha
- gibkość
- zwinność
- wytrzymałość
Test kompetencji informatycznych.

Przejść próbę. „Poza horyzonty” z Janem Melą
Co chętnie robisz? – rozmowa o zainteresowaniach i 
hobby.
Bóg o stworzeniu świata.
Migracje wewnętrzne w Polsce.
Usługi w Polsce.
Turystyka. Rolnictwo i przemysł.
Hobby i pasje. Spędzanie czasu wolnego.
Człowiek- cechy charakteru

zbiorowa,
grupowa

zróżnicowana, 
grupowa

Plastyka

J. polski

Wychowanie 
fizyczne

Informatyka

J. polski

J. niemiecki
Religia
Geografia

J. angielski
J. angielski

VII 

VIII 

VII, 
VIII 

VIII 
VII

VII
VII
VII

VIII

wrzesień 

wrzesień 
Październik/
listopad 
I semestr
II semestr

Maj/czerwiec 

Listopad 

I semestr
I semestr
Luty 
Kwiecień 
Maj 
wrzesień 
Październik – 
listopad 

dokonuje syntezy 
przydatnych w 
planowaniu kariery 
edukacyjno-zawodowej 
informacji o sobie 
wynikających z 
autodiagnozy, ocen 
innych osób i innych 
źródeł

Autocharakterystyka, czyli jak się zaprezentować.
Indeks sprawności fizycznej Zuchowy
- ocena własnej sprawności fizycznej
- interpretacja wyników
Omówienie wyników sprawdzianów.

Omówienie wyników sprawdzianów i egzaminów 
próbnych.
Jezus uczy służby.
Podarowana nadzieja.

jednolita 
J. polski 

Wychowanie 
fizyczne

Religia

VII

VIII 
VIII 
VIII
VII
VII

Czerwiec 

I semestr
II semestr

Cały rok 

Cały rok

I semestr
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Struktura płci  i wieku ludności Polski.
Migracje zagraniczne Polaków.

Geografia Styczeń 

rozpoznaje własne 
ograniczenia jako 
wyzwania w odniesieniu 
do planów edukacyjno-
zawodowych 

Szkolny happening, akcja plastyczna lub 
performance o treściach ekologicznych.
Czas nietolerancji – M. Zurak – „Złodziejka książek”
Omówienie wyników sprawdzianów.

Tematy związane z zasadami higieny i bezpiecznych 
zachowań w odniesieniu do poszczególnych układów
narządów funkcjonujących w org. Człowieka.
Wola przetrwania. B. Grylls – „Urodzony by 
przetrwać”.
To jestem ja! – mówimy o sobie.
Bóg broni dobrego imienia człowieka.
Struktura zatrudnienia i bezrobocia.

Grupowa

Zróżnicowana,
grupowa

Plastyka

J. polski

Biologia

J. polski

J. niemiecki
Religia 
Geografia

VII 

VIII 
VIII 
VII

VIII 
VIII 
VII

marzec
Październik 
Czerwiec 
Cały rok

Czerwiec 
 Czerwiec 

I semestr
I semestr
Luty 2019

charakteryzuje wartości z 
uwzględnieniem  wartości
pracy i etyki zawodowej

Rynek sztuki. Prawo autorskie .Katalog wystawy, 
zaproszenie na wernisaż i informacja prasowa o 
wystawie.
Odpowiedzialność za słowo – M. Wańkowicz – 
„Tędy i owędy”. Praca dziennikarza i innych ludzi 
mediów.
O etyce i prawie w przedsiębiorczości.

O obowiązkach i odpowiedzialności.
Los emigranta – H. Sienkiewicz – „Latarnik”.
Człowiek pragnie szczęścia.
Bóg stworzył człowieka do szczęścia.
Bóg wyposaża człowieka w zasady życia.
Mapa polityczna Europy.
Moja mała Ojczyzna.

zbiorowa , 
indywidualna

grupowa, 
jednolita

Plastyka

J. polski 

WOS

WDŻ
J. polski
Religia

Geografia

VII 

VIII 

VIII 
VII, 
VIII
VII 
VIII

VII

maj

wrzesień 

 II semestr

I semestr
styczeń 
I semestr

Czerwiec 

określa aspiracje i 
potrzeby w zakresie 

O staranności warsztatu, przywiązaniu do tradycji, 
łamaniu kanonów i twórczym myśleniu .

indywidualna ,
zbiorowa

Plastyka VII styczeń 
wrzesień 
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własnego rozwoju i 
możliwe sposoby ich 
realizacji

Być razem – W. Szymanowicz – „Zabierzcie mnie 
do stołu”.

Charakterystyka – cechy zewnętrzne i wewnętrzne.
Utracona szansa.
Struktura zatrudnienia i bezrobocia.

drama
jednolita, 
zbiorowa

J. polski

J. polski
Religia
Geografia

VIII 

VII 
VII
VII

Grudzień 
II semestr
Luty 2019

ŚWIAT 
ZAWODÓW I 
RYNEK 
PRACY

wyszukuje i analizuje 
informacje na temat 
zawodów oraz 
charakteryzuje wybrane 
zawody, uwzględniając 
składowe ich opisów, w 
tym dróg ich zdobywania 

Promocja sztuki współczesnej . Plakat o wystawie 
znanego malarza. Projekt fragmentu aranżacji 
wystawy i zaproszenia na wernisaż .
Perswazja – sztuka językowego wywierania wpływu

Wybieram szkołę i zawód.

Zawody naszych rodziców.

Kategorie zawodów informatycznych.

Dawać nadzieję. J. Osiecki „religia. Człowiek z 
sercem…”
Lasy w Polsce (praca i zadania leśników)
Ochrona środowiska przyrodniczego
Rolnictwo i przemysł w Polsce.

Zawody i miejsca pracy

grupowa , 
indywidualna

grupowa , 
projekt

Plastyka 

J. polski

WOS

WDŻ

J. polski

Geografia

J. angielski

VII  

VIII 
VIII 
III 
VII, 
VIII
VIII 
VII 

VII

VIII

VII

styczeń

Październik 

II semestr

I semestr

Maj

Grudzień 
Styczeń 

Marzec

wyjaśnia zjawiska i 
trendy zachodzące na 
współczesnym rynku 
pracy

Tolerancja na co dzień – T. Różewicz – „List do 
ludożerców”.

Bezrobocie – przyczyny i skutki.
Rewolucja naukowo – techniczna w XX wieku.
Lasy w Polsce (zawód leśnika)
Mapa polityczna Europy.
Obliczenia procentowe – obniżki, podwyżki, lokaty.

drama J. polski

WOS
Historia
Geografia

Matematyka

VIII 

VIII 
VIII 
VII

VII

wrzesień 
Marzec 
II semestr

Styczeń 

Grudzień 

porównuje własne zasoby 
i preferencje z 
wymaganiami rynku 

O życiowych wyborach na przykładzie utworu N. 
Rak – „Wybór”
Lepsi i gorsi – K. Stockoff – „Służące”

zbiorowa, 
jednolita 

J. polski VIII wrzesień 

Marzec 
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pracy i oczekiwaniami 
pracodawców

Zdrowie, czynniki na nie wpływające
- BMI
- stres
- choroby cywilizacyjne.
Struktura ludności, wieku i płci – Polska.

Wychowanie 
fizyczne

Geografia 

VII, 
VIII

VII

II semestr

Styczeń 2019

dokonuje autoprezentacji Zorganizowanie wystawy prac uczniów 
Jak szufladkujemy innych – wywiad z prof. M. Koftą
(stereotypy)
Jak wyrazić własne zdanie?
Potęga nadziei. S. Hawking  - „Moje krótkie 
historie”.
To jestem ja! – mówimy o sobie.
Uczyni cię dorosłym.
Ochrona środowiska naturalnego. Wpływ zmian 
politycznych i gospodarczych na strukturę 
zatrudnienia.
Poznaję region, w którym mieszkam.

indywidualna
jednolita, 
parami

Plastyka
J. polski

WOS
J. polski

J. niemiecki
Religia
Geografia

VII 
VIII 

VIII 
VII 

VII
VIII
VII

2 razy w semestrze 
październik
II semestr
Maj/czerwiec 
 I semestr

I semestr
Kwiecień

uzasadnia znaczenie pracy
w życiu człowieka

Wrażenie, pasja, refleksja – postimpresjonizm .
Błogosławiony trud czyli o znaczeniu i wartości 
pracy – B. Leśmian - „Szewczyk”.

Udział w zawodach szkolnych i pozaszkolnych.

Wybitne postaci w historii Polski i świata.

Jak być odpowiedzialnym rodzicem?

Silny charakter – E. Hemingway – „Stary człowiek i 
morze”.
Lasy w Polsce.
Rolnictwo i przemysł w Polsce.
Znaczenie wykształcenia, edukacji w życiu 
człowieka.

Indywidualna
indywidualna
jednolita

Plastyka 
J. polski

Wychowanie 
fizyczne
Historia

WDŻ

J. polski

Geografia

VII 
VIII 

VII, 
VIII 

VIII
VIII 
VII 

VII

VII 

październik

styczeń
 
I semestr
II semestr
Cały rok

I semestr

Listopad 

Grudzień 

analizuje znaczenie i 
możliwości 
doświadczenia pracy

O wartościach uczniów i autora fraszek J. 
Kochanowskiego.
Każdy może być dobry. Sens życia głównego 
bohatera „Opowieści biblijnej”.

grupowa J. polski

J. polski

VIII 

VII 

Luty 

styczeń
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Migracje zagraniczne Polaków. Geografia VII Luty 

RYNEK 
EDUKACYJN
Y I UCZENIE 
SIĘ PRZEZ 
CAŁE ŻYCIE

analizuje oferty 
szkolnictwa 
ponadpodstawowego i 
wyższego pod kątem 
możliwości dalszego 
kształcenia, korzystając z 
dostępnych źródeł 
informacji

Opinia i fakt jako sposoby komunikacji
Reklamowe manipulacje – środki językowe w 
reklamowych manipulacjach.

Wybieram szkołę i zawód.

Zapoznanie z elektronicznym naborem do szkół i 
ofertą edukacyjną.

Prezentacja 
multimed., 
drzewko 
decyzyjne

J. polski 

WOS

Informatyka

VIII 

VIII 

VIII 

styczeń

II semestr

Kwiecień/maj 

analizuje kryteria 
rekrutacyjne do 
wybranych szkół w 
kontekście rozpoznanych 
własnych zasobów

Cechy tekstów informacyjnych. 
Między dobrem a złem – J. Twardowski – 
„Sprawiedliwość”.
Zapoznanie z elektronicznym naborem do szkół 
ponadpodstawowych.

Zróżnicowana,
indywidualna, 
metaplan

J. polski

Informatyka

VIII 
VIII 

Luty 

Kwiecień/maj 

charakteryzuje strukturę 
systemu edukacji 
formalnej oraz 
możliwości edukacji 
pozaszkolnej w Polsce

Wybieram szkołę i zawód. 

Znaczenie wykształcenia, edukacji w życiu 
człowieka.
Edukacja

Grupowa, 
mapa myśli 

J. polski

WOS

j.angielski

VIII 

VIII

Marzec. 

II semestr

listopad
określa znaczenie uczenia
się przez całe życie

Wrażenie, pasja, refleksja – postimpresjonizm

Przepis na życie wg S. Barańczaka – „Żeby ci 
czasem nie zaszkodziło”.
Podróż Małego Księcia.
Sztuka życia – J. Kochanowski – „Pieśń XIX”. 
Jak wygląda twój dzień powszedni?
Co masz z niem? – rozmowa nt. opinii dotyczących 
uczenia się
Co robiłeś wczoraj?
Rozterki gimnazjalisty 
W służbie Boga.
Migracje zagraniczne Polaków.
Migracje wewnętrzne Polaków.
Nauka języków obcych. 

indywidualna

indywidualna
jednolita

Plastyka 

J. polski

J. polski
J. niemiecki

Religia

Geografia

 J. angielski
.

VII 

VIII 

VII 
VII
VII

VIII
VII
VII
VII

VIII 

październik

Grudzień 

Wrzesień 
Październik 
I semestr

I semestr

Luty 

Marzec 

PLANOWANI
E WŁASNEGO

planuje ścieżki kariery 
edukacyjno-zawodowej , 

O językach środowiskowych i językach 
zawodowych.

Grupowa,
Tworzenie 

J. polski VIII Kwiecień.
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ROZWOJU I 
PODEJMOWA
NIE DECYZJI 
EDUKACYJN
O-
ZAWODOWY
CH

uwzględniając 
konsekwencje podjętych 
wyborów

Jak prowadzić dyskusję? Argumenty i 
kontrargumenty.
Struktura zatrudnienia i bezrobocia w Polsce.
Rolnictwo i przemysł w Polsce.
Wyrażanie planów i intencji – wyznaczona praca.
Znaczenie edukacji.

słownika wyr. 
zawodowych

J. polski

Geografia

 J. angielski

VII 

VII

VIII

Marzec/kwiecień 
Luty 2019 
Kwiecień.

Marzec 

podejmuje decyzje o 
dalszej drodze 
edukacyjno-zawodowej 
samodzielnie lub przy 
wsparciu doradczym

Korzyści i zagrożenie Internetu  jako źródła 
informacji.
Wywiad. Zbieranie informacji nt. wybranej postaci.
Boże podpowiedzi.
Zmiany w polskim przemyśle.

Grupowa J. polski

J. polski
Religia 
Geografia

VIII

VII 
VII 
VII

Marzec 

Czerwiec 
I semestr
maj

określa marzenia , cele i 
plany edukacyjno-
zawodowe na bazie 
własnych zasobów

Komputer jako narzędzie artystyczne . Grafika 
komputerowa. Multimedialna prezentacja o regionie.
Iść własną drogą – P. Coelho – „Alchemik”.
Moje cele życiowe i marzenia.
Nadzieja. Beantsy – „There is…”
Od zainteresowań do zawodu.
Sztuka owocnego życia.
Migracje wewnętrzne i zagraniczne Polaków.

Indywidualna

Indywidualna

Plastyka 

J. polski
WDŻ
J. polski
J. niemiecki 
Religia
Geografia

VII 

VIII 
VII, 
VIII
VII 
VIII
VII

kwiecień

Kwiecień/maj 
I semestr
Maj 
 II semestr 
II semestr
Luty 

identyfikuje osoby i 
instytucje wspomagające  
planowanie kariery i 
wyjaśnia , w jakich 
sytuacjach skorzysta z ich
pomocy

„Uprzejmie proszę…” – użytkowe formy 
wypowiedzi pisemnej, czyli o podaniu CV i liście 
motywacyjnym.
Moja pierwsza praca.
Nauczyciel i uczniowie.
Struktura zatrudnienia i bezrobocia w Polsce.

Indywidualna J. polski

Religia 
Geografia

VIII 

VII 
VII

maj 

II semestr
II semestr
Luty

INNE TEMATY / ZADANIA ZREALIZOWANE W KLASACH VII-VIII
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