
Od 15 do 24  kwietnia 2020 r. 

Lp. Dla klasy VI c 30.03. O8.04  Wychowawca: Elżbieta Bieńkowska Bulisz  

 Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 
metody pracy, formy realizacji, 

propozycje od nauczyciela, linki 
kontakt z nauczycielem 

imię i nazwisko 

nauczyciela 

15. 04 historia 
Przeczytaj temat: Rewolucja francuska 

s.184 do 186 

        Odpowiedz pisemnie dlaczego doszło do 

wybuchu rewolucji francuskiej? 
Praca z podręcznikiem librus Marek Mazur 

15.04 matematyka 

Objętość graniastosłupa. 

 

Przeczytajcie Sowa uczy i przykłady ze 

strony 221-225. Przepiszcie do zeszytu 

podstawowe jednostki objętości 

zaznaczone na niebiesko ze strony 223. ( 

litr, mililitr, np. 1l=1000 ml) 

 

zróbcie zadania 2-4 str. 225 

 

Gdybyście mieli problemy to obejrzyjcie 

pomocne strony: 

https://pistacja.tv/film/mat00248-

objetosc-i-jednostki-objetosci-

wprowadzenie?playlist=510 

https://pistacja.tv/film/mat00249-objetosc-

prostopadloscianu-i-

szescianu?playlist=510 

 

Podręcznik. 

Pomocne strony: 

https://pistacja.tv/film/mat00248-objetosc-i-

jednostki-objetosci-

wprowadzenie?playlist=510 

https://pistacja.tv/film/mat00249-objetosc-

prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510 

dorota.kedziora@spwerbkowice.p

l 

 

Dorota 

Kędziora 

 

15.04 

w-f 

Poznajemy ćwiczenia doskonalące 

koordynację ruchową. 

Każda aktywność fizyczna potrzebuje 

skoordynowanych ruchów. Istnieje szereg 

https://www.youtube.com/watch?v=NksAkwcgGz0 

 

http://13lo.szczecin.pl/sport/biblioteczka/prz

episy_ps.pdf 

Metoda naśladowcza, zadaniowa ścisła. 

jarekkaczoruk@onet.pl 

Jarosław 

Kaczoruk 
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https://pistacja.tv/film/mat00248-objetosc-i-jednostki-objetosci-wprowadzenie?playlist=510
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ćwiczeń, które mogą ułatwić to zadanie. 

Zaprezentuję Wam kilka z nich. 

Ćwiczenia w siadzie: 

- krzyżowanie RR na klatce piersiowej, 

- dłonie wyciągnięte, zaciskanie pięści na 

zmianę, 

- wspięcia na pace i na pięty, 

- jednoczesne naprzemienne unoszenie R i 

N w górę, 

- unoszenie barków w górę (wdech) i w dół 

(wydech), 

Ćwiczenia w leżeniu: 

- przyciąganie lewej nogi do kl. piersiowej a 

jednoczesnym ułożeniem prawej dłoni na 

lewym barku (zmiana N i R), 

- odwodzenie nogi i przeciwnej ręki w bok, 

- rowerek w  tył, 

- ćwiczenia oddechowe. 

Wszystkie ćwiczenia zobaczysz na filmiku  

Doskonalenie umiejętności stosowania 

zasad czystej gry w wybranej grze 

rekreacyjnej. Zasada „fair – play”. 

 

Sprawiedliwa gra(ang.fair play) – norma 

wartości w sporcie. Jest wyrazem postawy 
reprezentowanej na boisku, gdzie 

zwycięstwo nie jest celem, który należy 

osiągnąć za wszelką cenę. Postawa ta 
cechuje się przestrzeganiem przepisów gry i 

odrzuceniem korzyści wynikających z 

błędów sędziego oraz różnego rodzaju 

Ćwiczenia staraj się wykonywać solidnie i 
dużą dokładnością. Przygotuj krzesło oraz 

matę, koc, dywan itp 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Język_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport


oszustw sportowych. Sportowca 

przestrzegającego zasad fair play można 
poznać po godnym zachowaniu zarówno w 

wypadku zwycięstwa jak i porażki. 

Więcej informacji na ten temat uzyskasz w 

linku obok. 

 

 

 

15.04 

język polski 

Jak kulturalnie się porozumiewać? s. 304 

Znam cechy języka potocznego, 

Wiem, jakie są zasady kulturalnego 

porozumiewania się, 

Poznaję cechy języka mówionego i 

pisanego  

s. 304 ćw. 3 

Dla chętnych: 

s. 304 ćw. 4 

 

Praca indywidualna z podręcznikiem 

e mail elzbieta.bulisz@wp.pl 

lub na Librus  

 

Elżbieta 

Bieńkowska 
Bulisz 

 

15.04 

jęz. ang. 

Temat lekcji: Wprowadzenie formy czasu 

present perfect.. 

Wykonaj ćwiczenie 1 ze strony 69 

(podręcznik). Zdania zapisz w zeszycie. 

Zrób ćwiczenie 4(zeszyt ćwiczeń) ze 

strony 31 

 

 

Praca z podręcznikiem. 

Praca z zeszytem ćwiczeń. 

Praca indywidualna 

piotr.bzdyra@spwerbkowice.pl   

lub przez Librus 

Piotr Bzdyra 

 

15.04 

religia 
Temat :Najnowsza historia Kościoła w 

Polsce .Podręcznik -str.163-165 

Zeszyt ćwiczeń .zadanie 1-3-str.58-59 ;zadanie -4-

dla chętnych str.60 

Praca z podręcznikiem, karty pracy, Pismo 

Święte 

 

Librus 

 

Aleksandra 

Czulińska 

 etyka Pomoc rodzicom w domu  Indywidualna, konsultacje z nauczycielem Librus 
Bożena 
Wolańczuk 

mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
https://poczta.wp.pl/k/


15.04  

1 

16.04 

historia 
Przeczytaj temat: Rewolucja francuska do 
s. 189. 

https://epodreczniki.pl/a/pozegnanie-z-monarchia-

przyczyny-wielkiej-rewolucji-
francuskiej/DknsuAuxM. Wykonaj zadania za 

wyjątkiem polecenia 7, ćwiczenia 6. 

Praca z podręcznikiem, z 

materiałem dostarczonym przez 

link 

librus Marek Mazur 

2 

16.04 

język polski 

Co już wiemy o głoskach i sylabach? s. 

305 

Wiem, co to jest głoska, litera, sylaba, 

s. 306 ćw. 3 

 

Dzielę spółgłoski na miękkie i twarde.. 

 

Dla chętnych 

s. 306 ćw. 4 

 

Praca indywidualna z 

podręcznikiem 

e mail elzbieta.bulisz@wp.pl 

lub na Librus  

 

Elżbieta Bieńkowska 

Bulisz 

3 

16.04 

matematyka 

Objętość graniastosłupa – zadania 

Zad. 8,  10, 14 str.226 

 

Zadania dodatkowe: 16/226 i 18/227  

dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 

Dorota Kędziora 

4, 5 

16.04 

w-f 

Nauka przepisów gry w wybranej grze 

rekreacyjnej: badminton. 

W każdej grze zespołowej niezbędne są 
reguły i przepisy, które regulują i 

kontrolują mecze towarzyskie, czy też 

ligowe. Dlatego zachodzi potrzeba, żeby 

zapoznać się z nimi aby móc w 

późniejszym czasie stosować je podczas 
uczestniczenia i sędziowania gier 

zespołowych oraz zawodach. Możecie 

sami poszukać informacji na ten temat w 
internecie, bądź też skorzystać z mojego 

materiału (linku). 

Przygotujcie się z tego zakresu, ponieważ w 

późniejszym terminie będą organizowane quizy na 

temat przepisów  z poszczególnych gier zespołowych. 

Temat na 2 godziny lekcyjne 

https://www.badmin.pl/zasady-

gry-w-badmintona-i-56.html 
jarekkaczoruk@onet.pl 

Jarosław Kaczoruk 

 

https://epodreczniki.pl/a/pozegnanie-z-monarchia-przyczyny-wielkiej-rewolucji-francuskiej/DknsuAuxM
https://epodreczniki.pl/a/pozegnanie-z-monarchia-przyczyny-wielkiej-rewolucji-francuskiej/DknsuAuxM
https://epodreczniki.pl/a/pozegnanie-z-monarchia-przyczyny-wielkiej-rewolucji-francuskiej/DknsuAuxM
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl


6 

16.04 

jęz. ros. 

1. Zapoznaj się z tabelą znajdującą się w 
podręczniku na str. 100 (żółte tło, 

czerwony wykrzyknik). 

2. Następnie przeczytaj tekst w w ćwicz. 
11. str. 101 i odpowiedz jaki to tekst? 

3. Odszukaj w tekście czasowniki w trybie 
rozkazującym i wpisz do zeszytu. 

4. Poćwicz czytanie tekstu. 

Czas wykonania – do następnej lekcji 

1. Przygotuj danie według przepisu w 

ćwicz. 11 str. 101 lub napisz przepis na swoje danie 

Czas wykonania – 2 tygodnie 

1. Pracuj z podręcznikiem 

2. Poproś rodziców o 
pomoc w przygotowaniu 

dania. 

Poszukaj przepisów w Internecie 

lub w dowolnej książce 
kucharskiej. 

alak12@wp.pl 

 

Alicja Kusiak 

7 

16.04 

plastyka 

Uczeń zapoznaje się z tekstem w 

podręczniku „Plastyka 6” str. 82-83. 

Wykonuje dowolną przestrzenną 
kompozycję kwiatową (3-5 sztuk dowolnej 

wielkości kwiaty, mogą być róże, 

nasturcje, astry itp.) z dowolnej grubości 
krepiny wzorując się na twórczości 

Stanisława Wyspiańskiego. Uczeń wycina 

płatki dowolnych kwiatów wiążąc je 
cienkim drutem florystycznym gr.0,5 lub 

miedzianym 

Kompozycję przestrzenną  można wzbogacić 

bardziej wyrafinowanymi formami kwiatowymi 

Praca z podręcznikiem, praca 

twórcza. 

zdzislawa.tracz@spwerbkowice.pl 

oraz librus 

Zdzisława Tracz-Mardofel 

 

 

 

 

1, 2 

17,04 

w-f 

Nauka przepisów gry w wybranej grze 
rekreacyjnej: tenis stołowy. 

W każdej grze zespołowej niezbędne 

są reguły i przepisy, które regulują i 

kontrolują mecze towarzyskie, czy 

też ligowe. Dlatego zachodzi 
potrzeba, żeby zapoznać się z nimi 

aby móc w późniejszym czasie 

stosować je podczas uczestniczenia i 
sędziowania gier zespołowych oraz 

zawodach. Możecie sami poszukać 

informacji na ten temat w internecie, 

Przygotujcie się z tego zakresu, ponieważ w 
późniejszym terminie będą organizowane quizy 

na temat przepisów  z poszczególnych gier 

zespołowych. 

Temat na 2 godziny lekcyjne 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tenis_sto%C5%82owy 

jarekkaczoruk@onet.pl 

Jarosław 

Kaczoruk 

 

mailto:alak12@wp.pl
mailto:zdzislawa.tracz@spwerbkowice.pl


bądź też skorzystać z mojego 

materiału (linku). 

3 

17,04 

matematyka 

Objętość graniastosłupa – zadania 

Zad. 5/226, 9/228, 11/226, 17/226 

 Praca z podręcznikiem 

dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 

Dorota 
Kędziora 

4 

17,04 

muzyka 

Temat lekcji: Instrumenty dęte 
blaszane 
1. Zapoznanie z tematem lekcji 
- Podręcznik str 108 -111, lub 
link 
https://liblink.pl/8vqmU6wW7o 
2. Wysłuchanie utworów:  
3. Wykonanie ćwiczenia str. 32 
i 33 z podanego linku. 
5. Przesłanie prawidłowo 
rozwiązanych zadań na e - 
mail. 

 

 

 Praca twórcza, samodzielna, ćwiczeni, 
zadania, nagranie utworu Wariacje C – dur Ah 
vous dirai-je maman (W. A. Mozart), teksty 
fraszek (T. Fangrat), instrumenty perkusyjne, 
odtwarzacz płyt CD 

Librus, e-mail:mielnikm1@wp.pl 
Marta 
Mielniczek 

5 

17,04 

język polski 
Utrwalenie wiadomości o zdaniach 

złożonych współrzędnie. 
 Praca indywidualna z podręcznikiem 

e mail elzbieta.bulisz@wp.pl lub 

na Librus  

 

Elżbieta 
Bieńkowska 

Bulisz 

6 

17,04 

biologia 

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika 

str. 120-126; 

Wykonaj w zeszycie zad. 4 str. 111 

 

Obejrzyj -  

https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S; 

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str. 52 – 
53; 

Na podstawie dostępnego źródła informacji 

przedstaw wędrówkę wybranego ptaka 

występującego okresowo w Polsce. Zaznacz 

na zeskanowanej mapie konturowej świata 
lub wybranych kontynentów terminy odlotu 

z Polski i przylotu do Polski. 

Praca z podręcznikiem, e-podręcznikiem, 

wykorzystaniem        innych źródeł wiedzy; 

Po wykonaniu pracy wyślij zdjęcie; 

dziennik elektroniczny; 

mail 

marzena.gumieniak@spwerbkowice.pl 

Marzena 
Gumieniak 

7 jęz. angielski Temat lekcji: Pogoda i katastrofy 

naturalne. 
 Praca z podręcznikiem. piotr.bzdyra@spwerbkowice.pl   Piotr Bzdyra 

mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl
https://liblink.pl/8vqmU6wW7o
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S
https://poczta.wp.pl/k/


17,04 
Wypisz i przetłumacz słownictwo z 
zadań 1 i 2 ze strony 68 - podręcznik. 

1) Dopasuj podane nazwy do 

właściwych obrazków je ilustrujących i 
sprawdź poprawność wykonanego 

zadania z nagraniem - zadanie 1/68. 

2) Dokończ zdania podanymi 
przymiotnikami - zadanie 2/68. 

3) Wstaw podane wyrażenia do 

odpowiednich kategorii w 
tabeli- zadanie 3/68. 

 

Praca indywidualna lub przez Librus 

 

 

20.04 

1,2 

20.04. 

W -f 

Nauka przepisów gry w wybranej grze rekreacyjnej:  

unihokej. 

W każdej grze zespołowej niezbędne są reguły i 

przepisy, które regulują i kontrolują mecze 
towarzyskie, czy też ligowe. Dlatego zachodzi 

potrzeba, żeby zapoznać się z nimi aby móc w 

późniejszym czasie stosować je podczas 
uczestniczenia i sędziowania gier zespołowych. 

Możecie sami poszukać informacji na ten temat w 

internecie, bądź też skorzystać z mojego materiału 
(linku). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Unihok

ej 

Metoda naśladowcza, zadaniowa ścisła. 

Ćwiczenia staraj się wykonywać solidnie i dużą 
dokładnością. 

Temat przeznaczony na 2 godziny lekcyjne. 

jarekkaczoruk@onet.pl 

Jarosław Kaczoruk 

 

3 

20.04. 

 

jęz. ros. 

 

Temat: Что стоит на столе? 

1. Wykonaj ćwicz. 13 str. (około)102 

- dobierz pytania do odpowiedzi, a wynik zapisz w 
zeszycie. 

2. Następnie wykonaj ćwicz. 14 str.  102 

- przeczytaj słówka podane w ćwiczeniu, następnie 

z pomocą słownika określ ich znaczenie i wypisz 
do zeszytu te, które nazywają naczynia – możesz 

dodać rysunek. 

1. ćwicz. 4 str.  96 – 
dokończyć zdania wykorzystując    

informacje z tekstu z poprzedniego 

ćwiczenia (w zeszycie). Zrobić 
zdjęcie i wysłać na maila. 

Czas wykonania-tydzień 

Praca z podręcznikiem i z nagraniami na CD 

Czas wykonania – do następnej lekcji 

alak12@wp.pl 

 

Alicja Kusiak 

mailto:alak12@wp.pl


Czas wykonania-do następnej lekcji 

4 

20.04. 

jęz. 
angielsk

i 

Temat lekcji: Czas past continuous. Pytanie Why…? 

1) Ułóż podane wyrazy w zdania w czasie past 

continuous- zadanie 1 strona 69 w podręczniku. 

2) Dopasuj pytania i odpowiedzi- zadanie 2 strona 69 
w podręczniku. 

Dopasuj pytania (Why …?) do odpowiedzi 
(Because …)- zadanie 4 strona 69 w podręczniku. 

 

Praca z podręcznikiem. 

Praca indywidualna. 

 

piotr.bzdyra@spwerbkowice.pl

   

lub przez Librus 

Piotr Bzdyra 

5 

20.04. 

matema
tyka 

Ostrosłupy i własności 

Przeczytaj Temat z podręcznika ze strony 228-230 

Wykonaj zadania: 3 – 9 str. 231 

Pomocne strony: 

https://epodreczniki.pl/a/ostroslupy/D4UOCTysd 

 

Podręcznik,  

Internet: 

https://epodreczniki.pl/a/ostroslupy/D4UOCTysd 

dorota.kedziora@spwerbkowic

e.pl 

 

Dorota Kędziora 

6 

20.04.. 

geografi

a 

 

1. Przeczytaj uważnie temat lekcji w 

podręczniku -  str. 124 – 130 

2. Pracuj z atlasem geograficznym. Na 

mapie fizycznej świata odszukaj 

Morze Śródziemne i leżące nad nim 

państwa. Wykonaj ćwiczenie 1 

str.61. 

3. W zeszycie przedmiotowym wyjaśnij 

: Dlaczego Europa Południowa jest 

miejscem atrakcyjnym dla turystów? 

Wykonaj ćw. 3,5 str.64 

4. Wymień negatywne skutki turystyki, 

wykonaj ćwiczenie 7 str.64 

Wykonaj plakat zachęcający 
do zwiedzenia Europy 
Południowej – pracę wyślij 
do sprawdzenia.) 

Praca indywidualna z mapą fizyczną  w 
atlasie geograficznym, podręcznikiem i 
zeszytem ćwiczeń 

e – dziennik Librus Anna Piluś 

https://poczta.wp.pl/k/
https://poczta.wp.pl/k/
https://epodreczniki.pl/a/ostroslupy/D4UOCTysd
https://epodreczniki.pl/a/ostroslupy/D4UOCTysd
mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl
mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl


 

7 

20.04. 

informa

tyka  

Temat: Pomoc z angielskiego  

Przeczytaj temat Pomoc z angielskiego. 

Odwiedź stronę freerice.com i skorzystaj z gry 

polegającej na tym, by znaleźć synonim podanego 

słowa. Wypróbuj różne warianty gry.  

Wszystkie informacje i instrukcje znajdują się w 

podręczniku oraz w pliku pdf znajdującym się w 

podanym linku: 

https://drive.google.com/file/d/1gKXBDR7XraLRt

H7p-UWHxJ4lKUT8CPR6/view?usp=sharing 

Sprawdź również tłumacz gogle: 
translate.google.pl. 

 

Praca z podręcznikiem 

Praca z komputerem w Internecie 

https://drive.google.com/file/d/1gKXBDR7XraLRt

H7p-UWHxJ4lKUT8CPR6/view?usp=sharing 

 
 

piotr.kapusta@spwerbkowice.p

l 

dorota.kedziora@spwerbkowic

e.pl 

 

Piotr Kapusta  

Dorota Kędziora 

8 

20.04 

 

„Wiem, że nic nie wiem”. 

 

  Praca do przesłania librus Bożena Wolańczuk 

1 

21.04 

jęz. 

polski 
Sprawozdanie ze spektaklu teatralnego. świata? 

Dla chętnych – napisz sprawozdanie 

ze spektaklu lub z filmu 
Praca indywidualna z podręcznikiem 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.pl lub 

na Librus  

 

Elżbieta Bieńkowska 

Bulisz 

2 

21..04 

jęz. 

polski 

Jak rozróżnić głoski dźwięczne i bezdźwięczne 

oraz ustne i nosowe.  

Poznaję dźwięczne i bezdźwięczne. 

Poznaję ustne i nosowe. 

s. 308 ćw. 1 

s. 309 ćw. 8 

Dla chętnych- s. 308 ćw. 3 

 

Praca indywidualna z podręcznikiem 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.pl lub 

na Librus  

 

Elżbieta Bieńkowska 

Bulisz 

https://drive.google.com/file/d/1gKXBDR7XraLRtH7p-UWHxJ4lKUT8CPR6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gKXBDR7XraLRtH7p-UWHxJ4lKUT8CPR6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gKXBDR7XraLRtH7p-UWHxJ4lKUT8CPR6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gKXBDR7XraLRtH7p-UWHxJ4lKUT8CPR6/view?usp=sharing
mailto:piotr.kapusta@spwerbkowice.pl
mailto:piotr.kapusta@spwerbkowice.pl
mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl
mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl


3 

21.04 

technika 

Temat: Obwody elektryczne 

Przeczytaj temat ze stron 90 - 92 podręcznika. 

Wykonaj zadanie 2: Czy już umiesz? str. 92 w 

zeszycie. 

 

Praca z podręcznikiem 

Praca z komputerem w Internecie, konto gmail 

 

dziennik elektroniczny 

e-mail: 

piotr.kapusta@spwerbkowice.
pl 

Piotr Kapusta 

4 

21.04 

w-f 

Prowadzenie piłki wewnętrzną częścią stopy po 
prostej i slalomem. 

Prowadzenie piłki i utrzymywanie się przy niej to 

jeden z najtrudniejszych elementów technicznych w 
piłce nożnej. Zawodnik, który opanuje tę czynność w 

łatwy sposób porusza i przemieszcza się po boisku 

nawet w obecności przeciwnika. 

Istnieje kilka ćwiczeń poprawiających ten element. 

Zaprezentuję Wam jeden z nich. 

. 

Ćwiczenia staraj się wykonywać 

solidnie i dużą dokładnością, gdyż 

tylko wtedy przynoszą one 
pożądane efekty. 

https://www.youtube.com/watch?v=inNmmREIlYM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pTUPw1hYvWA 

Metoda naśladowcza, zadaniowa ścisła. 

Ćwiczenia staraj się wykonywać solidnie i dużą 
dokładnością 

jarekkaczoruk@onet.pl 

Jarosław Kaczoruk 

 

5 

21.04 

w-f 

Doskonalenie umiejętności przewrotów łączonych z 

elementami gimnastycznymi. 

Przewroty w przód i w tył można łączyć ze sobą. 

Istnieją również elementy gimnastyczne, które 
można łączyć z przewrotami w jeden układ. Na 

podstawie krótkich filmów zademonstruję kilka z 

nich.. 

Ćwiczenia staraj się wykonywać 

solidnie i dużą dokładnością, gdyż 

tylko wtedy przynoszą one 
pożądane efekty. 

https://www.youtube.com/watch?v=pDYYdGmGsEw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=74hrChKh6uM 

jarekkaczoruk@onet.pl 

Jarosław Kaczoruk 

 

6 

21.04 

zaj. z 

wych 

Porozmawiajmy o Konstytucji 3 Maja.   

 

Notatka dla chętnych - 

Rola Konstytucji 3 Maja.   

 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.pl lub 

na Librus  

 

Elżbieta Bieńkowska 

Bulisz 

7 

21.04 

religia 
Temat :Pielęgnując  tradycje świadczę o swojej 

wierze.  .Podręcznik -str.167-170 

Zeszyt ćwiczeń .Wykonanie zadania 

-1-3-str.60-61 
Praca z podręcznikiem, karty pracy, Pismo Święte Librus Aleksandra Czulińska 

 

https://www.youtube.com/watch?v=inNmmREIlYM
https://www.youtube.com/watch?v=pTUPw1hYvWA
https://www.youtube.com/watch?v=pDYYdGmGsEw
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl


22. 04 historia Przeczytaj temat ; Republika francuska, s,190 do 193         Wykonaj ćwiczenie 2 ze s. 193 Praca z podręcznikiem librus Marek Mazur 

       

 

22.04 
matematy

ka 

Ostrosłupy – ćwiczenia 

Ćwiczenia 1-9 str. 70-71 

 ćwiczenia 

dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 

Dorota Kędziora 

 

22.04 

w-f 

Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej. 

Bezpieczna aktywność fizyczna w górach i nad 

wodą. 

Wybierając się w góry lub na akweny wodne 

musimy pamiętać o bezpieczeństwie oraz 
zasadach tam panujących. W linku 

przedstawione  i omówione są kryteria 

zachowania się w tych miejscach.). 

Edukacja zdrowotna. Profilaktyka przed niską i 

wysoką temperaturą. 

Sport to również dbanie o swoje zdrowie. 

Dlatego musimy być świadomi jakie zagrożenia 
czyhają na nas podczas uprawiania sportów 

zimowych (niskie temperatury) i sportów letnich 

(wysokie temperatury). 

https://medycynatropikalna.pl/niezbednik-

podroznika/dzialanie-niskiej-temperatury 

 

 

 

https://medycynatropikalna.pl/chorob

a/dzialanie-wysokiej-temperatury 

 

Zapoznanie się z zasadami panującymi w górach i 

nad wodą. 

 

Zapoznanie się z zasadami panującymi podczas 

niskich i wysokich temperaturach 

jarekkaczoruk@onet.pl 

Jarosław Kaczoruk 

 

 

22.04 

język 

polski 

Akcent i intonacja.  

Wiem, w jaki sposób akcentować wyrazy, 

Wiem, co to jest intonacja. 

s. 311 ćw. 1 

s. 311 ćw. 3  

Dla chętnych s. 311 ćw. 2 

 

Praca indywidualna z podręcznikiem 

e mail elzbieta.bulisz@wp.pl 

lub na Librus  

 

Elżbieta 

Bieńkowska 
Bulisz 

mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl
https://medycynatropikalna.pl/niezbednik-podroznika/dzialanie-niskiej-temperatury
https://medycynatropikalna.pl/niezbednik-podroznika/dzialanie-niskiej-temperatury
https://medycynatropikalna.pl/choroba/dzialanie-wysokiej-temperatury
https://medycynatropikalna.pl/choroba/dzialanie-wysokiej-temperatury
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl


 

 

22.04 

jęz. ang. 

Temat lekcji: Czas past simple: raportowanie 

wydarzeń. 

1) Uzupełnij dialog podanymi pytaniami i sprawdź 

poprawność wykonanego zadania z nagraniem - 

zadanie 1 strona 70 w podręczniku. 

2) Powtórz podane wyrażenia za nagraniem 

zachowując właściwą wymowę i intonację- 

zadanie 2 strona 70 w podręczniku. 

Dopasuj właściwe reakcje do opisanych sytuacji- 

zadanie 4 strona 70 w podręczniku. 

1) Uzupełnij dialog właściwymi 

wyrazami na podstawie wysłuchanego 
nagrania zeszyt ćwiczeń zadanie 1 strona 

32. 

Ułóż wyrazy, tak aby powstały 

pytania - zeszyt ćwiczeń zadanie 2 

strona 32. 

Praca z podręcznikiem. 

Praca z zeszytem ćwiczeń. 

Praca indywidualna 

piotr.bzdyra@spwerbkowice.pl   

lub przez Librus 

Piotr Bzdyra 

 

22.04 

religia 

Temat:, ,Czy można odrzucić Chrystusa i 
wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka 

‘’?. Podręcznik -str.171-174 (Katecheza 

powtórkowa) 

Zeszyt ćwiczeń-zadanie 1-2 str. 61-62 

Praca z podręcznikiem, karty pracy, Pismo Święte 

 

Librus 

 

Aleksandra 

Czulińska 

 

22.04 

etyka Pomoc rodzicom w domu  Indywidualna, konsultacje z nauczycielem 

Librus 

 

Bożena 

Wolańczuk 

 

 

1 

23.04 

historia 
Przeczytaj temat: Epoka Napoleona 

Bonaparte, s.194 – 195. 
Wykonaj ćwiczenie 1 ze s. 198, ustnie zaś ćw. 2, s.198 Praca z podręcznikiem, z  librus Marek Mazur 

2 

23.04 

język polski 

Jak odnaleźć się w ortograficznej dżungli? 

Przypomnienie reguł pisowni wyrazów z 

literami ó ,u, 

s. 312 ćw. 1 

s. 313 ćw. 3, 4, 5, 6. 

Dla chętnych 

s. 313 ćw. 2 

Praca indywidualna z 

podręcznikiem 

e mail elzbieta.bulisz@wp.pl 

lub na Librus  

 

Elżbieta Bieńkowska 

Bulisz 

https://poczta.wp.pl/k/
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl


3 

23.04 

matematyka 

Bryły obrotowe 

Przeczytaj temat z podręcznika str. 233-237 

Narysuj walec, stożek i kulę (przykład 1, 2, 3 

str. 235-236). Wypisz ich własności. 

 

Ćwiczenia 3-6 str. 74-75 

Praca z ćwiczeniami 
Podręcznik 

 

dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 

Dorota Kędziora 

4, 5 

23.04 

w-f 

Poznajemy ćwiczenia kształtujące szybkość 

biegową. 
W życiu każdego biegacza przychodzi taki 

moment, w którym pragnie on biegać coraz 

szybciej. Istnieje szereg ćwiczeń 
ogólnorozwojowych, które mogą ułatwić to 

zadanie. 

Każdy trening polega na poszczególnych 
następujących po sobie elementach:               

– Rozgrzewka, 

– Dynamiczna praca siłowa 
angażująca duże łańcuchy 

kinematyczne (układy mięśniowo-
stawowe), 

– Praca w warunkach izolowanych (w 
leżeniu lub siedzeniu), 

– Praca o zmiennym charakterze – 
płynne ruchy całego ciała 

(gibkościowe, stretchingowe), 

– Część końcowa, stanowiąca łagodne 
przejście do odpoczynku i 

regeneracji organizmu, 

Kolejnym elementem są ćwiczenia właściwe: 

– ćwiczenia dynamiczo-rozciągające 

– skip A, 

– wieloskoki, 

– „żabki”, 

– przeskoki na boki, 

– podskoki z uniesieniem kolan do 
klatki piersiowej, 

– wskakiwanie obunóż na krzesło, 

pad do podporu przodem – wstanie – wyskok 

w górę 

https://www.youtube.com/watch?v=BFd1rnzV0HE 

http://sporttopestka.pl/rozwiaz-quiz-z-siatkowki/ 

Metoda naśladowcza, 

zadaniowa ścisła. 

Ćwiczenia staraj się 

wykonywać solidnie i 
dużą dokładnością. 

Ćwiczenia staraj się 
wykonywać solidnie, 

samodzielnie i z dużą 

koncentracją. 

jarekkaczoruk@onet.pl 

Jarosław Kaczoruk 

 

mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl
https://www.youtube.com/watch?v=BFd1rnzV0HE


Doskonalenie przepisów gry w piłkę 

siatkową. Quiz 

6 

23.04 

jęz. ros. 

Temat lekcji: С днём рождения. 

1. Wykonaj ćwicz. 15 str.  104 z podręcznika 

- Posłuchaj i przeczytaj tekst  „С днём 

рождения”. Odpowiedz po polsku na 
pytania: 

- O jakim wydarzeniu jest mowa w tekście? 

- Kto sprząta dom, a kto pomaga w kuchni? 

- Kto przygotuje tort? 

- Co będą robić przyjaciele Borysa i Wiki? 

Odpowiedzi napisz w zeszycie. 

Czas wykonania-do następnej lekcji 

 

Praca z podręcznikiem i 

nagraniami CD, 

 

alak12@wp.pl 

 

Alicja Kusiak 

7 

23.04 

plastyka 

Uczeń wykonuje pracę konkursową  pt.”100. 

ROCZNICA BITWY POLSKO – 

BOLSZEWICKIEJ” - praca plastyczna ma na 

celu uczczenie pamięci poległych w tej bitwie 

żołnierzy 30-go Pułku Strzelców Kaniowskich 

u stóp pomnika w Kolonii Hostynne, poprzez 

przywrócenie pamięci o bitwie uznawanej za 

przełomową w historii świata, która 

zdecydowała o zachowaniu przez Polskę 

niepodległości i uratowaniu Europy przed 

bolszewizmem, 

- może być to scena batalistyczna, scena 

rodzajowa na formacie  A3, dopuszczalny też 

jest plakat o formacie A3 i większy).            
Technika: dowolna płaska, np. malarstwo, 

rysunek, grafika. 

Inspiruje się reprodukcjami dzieł sztuki o tematyce 

batalistycznej.. 

Praca  działań 

praktycznych, praca 
twórcza. 

zdzislawa.tracz@spwerbkowice.pl 

oraz librus 

Zdzisława Tracz-Mardofel 

 

 

 

 

 

mailto:alak12@wp.pl
mailto:zdzislawa.tracz@spwerbkowice.pl


 

 

 

 

1, 2 

24,04 

w-f 

Doskonalenie przepisów gry w piłkę 

koszykową. Quiz 

Aktywność fizyczna a mózg. 

Wszyscy doskonale wiemy, że mózg do 
życia potrzebuje tlenu a podczas wysiłku 

fizycznego dostarczany jest w dużych 
ilościach. Dlatego warto uprawiać 

aktywność fizyczną. Zapoznaj się z 

linkiem. 

http://sporttopestka.pl/rozwiaz-krotki-test-quiz-z-

koszykowki 

http://sporttopestka.pl/aktywnosc-fizyczna-a-

mozg-fizjologia 

Ćwiczenia staraj się 

wykonywać solidnie, 
samodzielnie i z dużą 

koncentracją. Zapoznanie 

się przedstawionym 
linkiem. 

 

jarekkaczoruk@onet.pl 

Jarosław Kaczoruk 

 

3 

24,04 

matematyka 

Powtórzenie wiadomości 

Zad. 1-4 str. 241-242 

 Praca z podręcznikiem 

dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 

Dorota Kędziora 

4 

24,04 

muzyka 

Temat: Wariacje w muzyce. 
1. Poznanie formy wariacji w 

muzyce. 

2. Słuchanie utworów 
muzycznych w formie 
wariacji. 

3. Określenie różnic 
melodyczno – 
rytmicznych między 
poszczególnymi 
wariacjami. 

Tworzenie wariacji 
instrumentalnych. 

 

Praca twórcza, 
samodzielna, ćwiczeni, 
zadania, nagranie 
utworu Wariacje C – dur 
Ah vous dirai-je maman 
(W. A. Mozart), teksty 
fraszek (T. Fangrat), 
instrumenty perkusyjne, 
odtwarzacz płyt CD 

Librus, e-mail:mielnikm1@wp.pl Marta Mielniczek 

5 

24.04 

język polski Pisownia wyrazów z rz i ż. Dla chętnych s. 314 ćw. 7 
Praca indywidualna z 

podręcznikiem 

e mail elzbieta.bulisz@wp.pl lub 

na Librus  

 

Elżbieta Bieńkowska 

Bulisz 

http://sporttopestka.pl/rozwiaz-krotki-test-quiz-z-koszykowki
http://sporttopestka.pl/rozwiaz-krotki-test-quiz-z-koszykowki
mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl


 Przypomnienie reguł pisowni wyrazów z 

literami rz, ż  

s. 314 ćw. 8 

s. 315 ćw. 9, 10. 

6 

24.04 

biologia 

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika 
str. 127 - 132; 

Wykonaj w zeszycie zad. 1, 2 str. 132 

 

Obejrzyj -  
https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S; 
Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń             
str. 54 – 55; 
Przygotuj krótką informację dotyczącą 
trzech rekordzistów wśród ptaków, np.  
- najszybszy ptak na Ziemi, 
- największa rozpiętość skrzydeł ptaka, 
- najdłużej trwający nieprzerwany lot, 
- najdłużej żyjące ptaki, 
- najcięższy ptak, 
- najwyżej lecące ptaki,  

- najdłuższa trasa. 

Praca                                   
z podręcznikiem,               
e-podręcznikiem, 
wykorzystaniem        
innych źródeł wiedzy; 

Po wykonaniu pracy 
wyślij zdjęcie; 

dziennik elektroniczny; 

mail 

marzena.gumieniak@spwerbkowice.pl 

Marzena Gumieniak 

7 

24.04 

jęz. angielski 

Temat lekcji: Czas past simple i past 
continuous, while/when. 

1) Dopasuj części zdań - zadanie 1 ze 

strony 71 w podręczniku. 

2) Nisz pod ilustracjami zdania 

wykorzystując podane wyrazy - zadanie 2 

ze strony 71 w podręczniku. 

3) Wybierz poprawne odpowiedzi 

uzupełniające luki w tekście -

zadanie 3 ze strony 71 w 

podręczniku. 

 

1) Uzupełnij zdania właściwym czasownikiem w 

czasie past continuous  i past simple - zeszyt ćwiczeń 
- zadanie 4 ze strony 32. 

 

Praca z podręcznikiem. 

Praca z zeszytem ćwiczeń. 

Praca indywidualna 

piotr.bzdyra@spwerbkowice.pl   

lub przez Librus 

Piotr Bzdyra 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S
https://poczta.wp.pl/k/

