
 

ZDALNE NAUCZANIE  W KLASIE VI c 

 

25. – 29. maj 2020 r. 

Lp. Dla klasy VI c 25.29.05. 2020 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 

25.05.2020 

 

wychowanie 

fizyczne 

Nauka dryblingu i prowadzenia piłki różnymi częściami stopy. Wykonaj 

zadanie ruchowe 

korzystając z 
linku 

https://www.youtube.com/watch?v=SoijY4BUCtw jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław 

Kaczoruk 

25.05.2020 

 

wychowanie 

fizyczne 
   jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław 

Kaczoruk 

3 

25.05.2020 

 

 

jęz. ros. 

 

Temat lekcji:  Temat lekcji:  Temat lekcji: Что любят Луиза, Майа, Митя и 
Паша? Ćwiczenia w szukaniu informacji. 

1. Przeczytaj teksty zatytułowane „Дима, Луиза, Майа, Митя и Паша”  ( str. 

około 114, 115, 116) i wykonaj  ćwicz. 6 str. około 116 (prawda, fałsz)! 
Wynik napisz w zeszycie! Wyślij! 

 

 Praca z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń 

alak12@wp.pl 

 

Alicja 

Kusiak 

25.05.2020 

 

Język 

angielski 

Temat lekcji: Ćwiczenia w mówieniu, pisaniu, słuchaniu i czytaniu ze 
zrozumieniem w kontekście form spędzania wolnego czasu. 

1) Odpowiedz na pytania na podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu - 

zadanie 3 strona 85(podręcznik). 

2) Oceń prawdziwość podanych zdań na podstawie wysłuchanych dialogów 

(nagranie 2.36), prawda/fałsz - zadanie 4 strona 85(podręcznik). 

 

Zadanie dla 

chętnych: 

1) Przeczytaj tekst 
pt. „Nigel Marven” i 

odpowiedzi na 

pytanie - zadanie 2 
strona 38(zeszyt 

ćwiczeń). 

2) Na podstawie 
przeczytanego tekstu 

Praca z podręcznikiem. 

Praca z zeszytem ćwiczeń. 

Praca indywidualna. 

piotr.bzdyra@spwerbkowice.pl   

lub przez Librus 

Piotr 

Bzdyra 

mailto:alak12@wp.pl
https://poczta.wp.pl/k/


pt. „Nigel Marven” 
popraw w zdaniach 

wyróżnione tłustym 

drukiem wyrazy - 
zadanie 3 strona 

38(zeszyt ćwiczeń). 
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25.05.2020 

 

matematyka 

Powtórzenie wiadomości 

 

Zad. 7-11 str. 26/266 

Zad. 12-14 str. 

266 

Lekcja online 

podręcznik 

dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 

Dorota 

Kędziora 

6 

25.05.2020 

 

 

 

 

 

Temat: 

Atrakcje 

turystyczne 

Czech i 

Słowacji. 

 

 

 

 

 

1.Uważnie i ze zrozumieniem przeczytaj temat lekcji w podręczniku str. 156 - 

164 

2.Odszukaj na mapie fizycznej Europy, świata Czechy i Słowację. 

3.Zapoznaj się z mapką, zdjęciami, wszystkimi opisami dołączonymi do 

tematu. 

4.Wykonaj ćwiczenia 1 – 8 na str.75 – 78 

Tylko ćwiczenie 7 wyślij do sprawdzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

W zeszycie 

przedmiotowym 

wypisz atrakcje 

turystyczne 

Czech i Słowacji. 

 

 

Praca indywidualna z atlasem geograficznym, podręcznikiem, 

zeszytem ćwiczeń. 

e – dziennik Librus 

anna.pilus@spwerbkowice.pl 

Anna Piluś 

25.05.2020 

7. 

Informatyka 

Astronomia z komputerem 

Zapoznaj się z tematem: Astronomia z komputerem. Link do podręcznika: 

https://drive.google.com/open?id=18r93i5iRISz6sflID_HWH4NWvnM3mLIi 

 

 

 

 

Wykonaj 

zadanie 2 

korzystając z 
programów 

edytora tekstu 

(do wyboru) 
Open office, 

Libre Office, 

MSOffice lub 
konta poczty 

Praca z podręcznikiem 

Praca z komputerem w Internecie 

 

dziennik elektroniczny 

piotr.kapusta@spwerbkowice.pl 

dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 

Piotr 

Kapusta  

Dorota 
Kędziora 

mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl
mailto:piotr.kapusta@spwerbkowice.pl
mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl


elektronicznej 

utworzonego na 

Gmailu - w tym 
przypadku 

wybierając 

aplikację 
Dokumenty. 

Przygotuj w 

edytorze tekstu 
notatkę. Pracę 

wyślij lub 

udostępnij na 

adres: 

nauczyciela 
zapisując plik o 

nazwie: imię i 

nazwisko ucznia, 
klasa. 
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25.05.2020 

 

etyka Wspomaganie ucznia.   indywidualna librus 
Bożena 

Wolańczuk 

 

 

1 

26.05.20 

 

jęz. polski 

 

. Temat: Białowieski Park Narodowy. 

1. Zapoznanie z fr. książki ,,Polska. Zabytki UNESCO - około 

10 minut, 

2. Po przeczytaniu: 

s. 325 ćw. 1 - około 5 minut, 

s. 326 ćw. 2 - około 5 minut, 

s. 326 ćw. 3 - około 5 minut, 

s. 326 ćw. 4 - około 5 minut, 

Dla chętnych 

Czy Twoim zdaniem: 

Ziemia należy do 
człowieka, czy człowiek 

należy do Ziemi? 

Praca indywidualna z podręcznikiem 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.

pl lub na Librus  

 

Elżbieta 
Bieńkowska 

Bulisz 

mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl


s. 326 ćw. 5 - około 5 minut, 

s. 326 ćw. 6 - około 5 minut, 

s. 326 ćw. 8 - około 15 minut. 

2 

26.05.20 

 

jęz. polski 

Temat: Sprawdź wiedzę i umiejętności. 

 

 

1. Na podstawie fr. książki ,,Polska. Zabytki UNESCO 

odpowiedz na pytania: 

2. Po przeczytaniu: 

s. 326 ćw. 7 - około 5 minut, 

s. 326 ćw. 9 - około 15 minut, 

s. 326 ćw. 3 - około 10 minut, 

Odpowiedz na pytania: 

Podczas realizacji działu ,,Spotkania z naturą’’ podoba mi się, że 

… 

Najciekawszym tematem okazał się dla mnie … 

Zaskoczeniem dla mnie był … 

Najwięcej trudności sprawiło mi nauczenie się … 

- około 15 minut. 

 

Dla chętnych 

s. 301 ćw. 7 

Praca indywidualna z podręcznikiem 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.

pl lub na Librus  

 

Elżbieta 

Bieńkowska 

Bulisz 

26.05.20 

 

Technika 

Temat: Materiały elektroniczne 

Przeczytaj temat ze stron 98- 103 podręcznika. 
Wykonaj w zeszycie zadanie 2: Czy już umiesz? str. 103. 

Wypisz zdania prawdziwe. 

Przygotuj prezentację 

multimedialną na temat 
elementów elektronicznych 

znajdujących się w tabeli na  

str. 99 podręcznika techniki. 
Każdy slajd ma opisywać 

jeden element elektroniki i 

zawierać nazwę elementu, 
symbol oraz opis. 

Prezentację można wykonać 

na kilka sposobów: 

korzystając z programów 

Open office, libre Office, 

MSOffice lub konta poczty 
elektronicznej utworzonego 

na Gmailu - w tym 

przypadku wybierając 
aplikację Prezentacja. Pracę 

wyślij lub udostępnij na 

adres: 

Praca z podręcznikiem 

Praca z komputerem w Internecie 

dziennik elektroniczny 

e-mail: 

piotr.kapusta@spwerbkowice.pl 

Piotr Kapusta  

mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl


piotr.kapusta@spwerbkowic

e.pl zapisując plik o nazwie: 

imię i nazwisko ucznia, 
klasa. 

26.05.202

0 

 

wychowanie 

fizyczne Przygotowanie strzału na bramkę- strzał prostym podbiciem.       

Ćwiczenia piłkarskie do nauki i doskonalenia strzału na bramkę 
prostym podbiciem. 

 

Zapoznaj się z filmem 

zabawowa 

 

https://ewf.h1.pl/?token=iFXcoQILSvGpHM
wQvriooA1MV4j4x642FwGJtYem3q4R5000

pR 

jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław 

Kaczoruk 

26.05.202

0 

wychowanie 

fizyczne 

Dbamy o własne ciało i zdrowie. 

 

Ćwiczenia przy muzyce kształtujące wszystkie partie mięśniowe 
 

Ćwiczenia kształtujące wszystkie partie mięśniowe bez muzyki 

dbające o zdrowie i wszechstronny rozwój o własne ciało. 

 

każde ćwiczenie wykonaj przez 

10sekund oraz tylko te które 

potrafisz wykonać poprawnie 
 

„full body workout” 

Dla dziewcząt: 

https://www.youtube.com/watch?v=gwZL1ySv51

w 
 

Dla chłopców: 

https://www.youtube.com/watch?v=oKLMHA9yl
Yo 

 

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

GYH9w 

jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław 

Kaczoruk 

6 

26.05.20 

 

zaj. z wych   2. Dzień Matki. Szacunek do jej pracy i poświęcenia.   

.   

Wykonanie laurki dla 
mamy.  

- 

 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.

pl lub na Librus  

 

Elżbieta 

Bieńkowska 
Bulisz 
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26.05.20 

 

religia 

Temat : ,,Kształtuję serce według wskazań św. Józefa 

Sebastiana Pelczara”.Podrecznik-str.192-194 

Zeszyt ćwiczeń -zadania-1i 

3-str.70-71 

Praca z podręcznikiem, karty pracy , Pismo 

Święte 
Librus 

Aleksandra 
Czulińska 

1 

27.05.20 historia 

Powtórz tematy: Legiony Polskie we Włoszech i Księstwo 

Warszawskie. 

Zrób ćwiczenie 3, s. 211 - 

ustnie 

Praca z  podręcznikiem 

ibrus Marek Mazur 

https://ewf.h1.pl/student/?token=iFXcoQILSvGpHMwQvriooA1MV4j4x642FwGJtYem3q4R5000pR
https://ewf.h1.pl/student/?token=iFXcoQILSvGpHMwQvriooA1MV4j4x642FwGJtYem3q4R5000pR
https://ewf.h1.pl/student/?token=iFXcoQILSvGpHMwQvriooA1MV4j4x642FwGJtYem3q4R5000pR
https://www.youtube.com/watch?v=gwZL1ySv51w
https://www.youtube.com/watch?v=gwZL1ySv51w
https://www.youtube.com/watch?v=oKLMHA9ylYo
https://www.youtube.com/watch?v=oKLMHA9ylYo
https://www.youtube.com/watch?v=uMHreHGYH9w
https://www.youtube.com/watch?v=uMHreHGYH9w
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl


 

2 

27.05.20 

 

matematyka 
Powtórzenie wiadomości o procentach 

Zad. 12, 1-3 str.190 
 

Lekcja online 

Podręcznik  

dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 

Dorota 

Kędziora 

27.05.202
0 

 

wychowanie 
fizyczne 

Wzmacnianie mm. grzbietu. 

 

Znasz kilka ćwiczeń na 
wzmacnianie mięśni grzbietu. 

 

Potrafisz sam przeprowadzić 
rozgrzewkę.i 

 

1) Wykonaj poranną rozgrzewkę 
2) Wykonaj ćwiczenia wzmacniające mm 

grzbietu: 

- w leżeniu przodem ( na brzuchu) – unoszenie 
tułowia 

z rękoma pod brodą – 2 x 20 

- w leżeniu przodem (na brzuchu) 
- unoszenie 

jednocześnie ręki lewej i nogi prawej – 2 serie po 

15 (następnie zmiana ułożenia i ta sama ilość 
powtórzeń) 

- w leżeniu przodem – unoszenie tułowia z 

rękoma 
wyprostowanymi przed sobą – 2 x 10 

- w klęku podpartym – identyczne ćwiczenia jak 

w 
przykładzie nr 2. 

- stabilizacja przodem ( deska) – 2 x 20 s ). 

jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław 
Kaczoruk 

27.05.202

0 

wychowanie 

fizyczne 

Doskonalenie odbić z bekhendu – tenis stołowy 

Demonstracja i omówienie techniki odbić bekhendem w tenisie 
stołowym. 

 

Postaraj się wykonać wszystkie 

ćwiczenia zademonstrowane 
przez prowadzącego 

Zadaniowa ścisła, zabawowa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x_o1-

MeIO-A 

jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław 

Kaczoruk 
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27.05.20 

 

język polski 

Temat: Dzień w mieście.  

 

 

1. Analiza obrazu ,,Miejskie anioły II: 

- co widzę?, 

- co czuję?, 

- co myślę? 

Wykonanie poleceń około 30 minut, 

2. Opisuję scenę przedstawioną na obrazie. – około 5 minut, 

3. Wykonuję zadanie 2 s. 327 – około 5 minut, 

4. Analizuję dzieło sztuki, zwracając uwagę na zastosowane w 

nim plastyczne środki wyrazu. – około 5 minut. 

Dla chętnych  

s. 293 ćw. 7 

Praca indywidualna z podręcznikiem 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.

pl lub na Librus  

 

Elżbieta 
Bieńkowska 

Bulisz 

mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl


27.05.20 

 

Język angielski 

Temat lekcji: Olimpijska reprezentacja lekkoatletyczna – praca 
projektowa w oparciu o przeczytany tekst pt. „The Olympic 

Games”. 

1) Dopasuj podane nagłówki do odpowiednich akapitów 
wysłuchanego i przeczytanego tekstu(nagranie 2.37) - 

zadanie 1 strona 78(podręcznik). 

2) Uzupełnij zdania odpowiednimi liczbami na podstawie 
przeczytanego tekstu - zadanie 2 strona 78(podręcznik). 

Wskaż właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na 

podstawie przeczytanego tekstu - „My Sporting Dream” - zadanie 
7 strona 39( zeszyt ćwiczeń). 

 

Praca z podręcznikiem. 

Praca z zeszytem ćwiczeń. 

Praca indywidualna. 

piotr.bzdyra@spwerbkowice.pl   

lub przez Librus 

Piotr Bzdyra 
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27.05.20 

 

religia 

Temat: ,,Bóg jest dla mnie najważniejszy jak dla bl. Karoliny 
Kózkówny „.Podrecznik-str.195-197 

Zeszyt ćwiczeń -zadanie-  1-
2-str.71-72 

Praca z podręcznikiem, karty pracy , Pismo 
Święte 

Librus, Gmail 
Aleksandra 

Czulińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

28.05.20 

 

historia 

Przeczytaj tekst ze stron 212 - 213 Ustal, z którym państwem 

Napoleonowi nigdy nie 
udało się wygrać. 

Praca z podręcznikiem 

librus Marek Mazur 

2 

28.05.20 

 

język polski 

Temat: Czy warto budować mur wokół siebie? 

- znam piosenkę ,,Tolerancja (Na miły Bóg) s. 276, 

- określam tematykę oraz problematykę utworu, 

- oglądam nagranie wykładu prof. Jana Miodka ,,Tolerancja, 

dyskryminacja, stereotyp, 

Dla chętnych 

s. 295 ćw. 8 

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
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl


- wyjaśniam zwroty o znaczeniu przenośnym. 

Po przeczytaniu: 

- odpowiadam pisemnie na pytania: 1, 3, 6 s. 276. 

3 

28.05.20 

 

matematyka Sprawdzian wiadomości: Liczby wymierne  Podręcznik 

dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 

Dorota Kędziora 

4, 

28.05.20 

 

w-f 

Doskonalenie odbić z forhendu – tenis stołowy.   

jarekkaczoruk@onet.pl 

Jarosław Kaczoruk 

 

  
Quiz wiedzy na temat zasad i przepisów gry w piłce ręcznej.  Quiz wiedzy na temat zasad i przepisów gry w 

piłce ręcznej.  
 

6 

28.05.20 

 

jęz. ros. 

Temat lekcji: Temat lekcji: Он киноман, поэтому он ходит в 

кино. 

1. Dzisiaj wykonaj ćwicz. 7 str. około 118 . W tym ćwiczeniu 

trzeba z dwóch zdań stworzyć jedno łącząc je za pomocą 
łącznika: „поэтому». Zobacz przykład na początku ćwiczenia ( 

образец )! Pisz starannie, pismo też podlega ocenie! Wyślij! 

Przetłumacz stworzone 

zdania 
Praca z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń 

alak12@wp.pl 

 

Alicja Kusiak 

7 

28.05.20 

 

plastyka 

Uczeń zapoznaje się z tekstem w podręczniku „Plastyka 6” str. 96 

- 97  

W zeszycie przedmiotowym wyjaśnia pisemnie pojęcie: 

Surrealizm (str. 96) 

Przyswaja zdobyte wiadomości.. 

Dodatkowo uczeń ogląda 

przykłady sztuki 

surrealistycznej  klikając  
podany  obok link 

 Praca  teoretyczna, praca z podręcznikiem. 

https://www.google.com/search?q=Surrealizm

+-

+dzie%C5%82a+wielkich+mistrz%C3%B3w

&client=firefox-b-

d&sxsrf=ALeKk02nFKm1VfmiPf0fgOUegdZ

wJ5uPng:1590163635397&source=lnms&tbm

=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirjf2U7cfpAhVn

k4sKHWlSApcQ_AUoAXoECAwQAw&biw

=1344&bih=698 , 

 

zdzislawa.tracz@spwerbkowice.pl 

oraz librus 

Zdzisława Tracz-

Mardofel 

 

 

mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl
mailto:alak12@wp.pl
https://www.google.com/search?q=Surrealizm+-+dzie%C5%82a+wielkich+mistrz%C3%B3w&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02nFKm1VfmiPf0fgOUegdZwJ5uPng:1590163635397&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirjf2U7cfpAhVnk4sKHWlSApcQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1344&bih=698
https://www.google.com/search?q=Surrealizm+-+dzie%C5%82a+wielkich+mistrz%C3%B3w&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02nFKm1VfmiPf0fgOUegdZwJ5uPng:1590163635397&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirjf2U7cfpAhVnk4sKHWlSApcQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1344&bih=698
https://www.google.com/search?q=Surrealizm+-+dzie%C5%82a+wielkich+mistrz%C3%B3w&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02nFKm1VfmiPf0fgOUegdZwJ5uPng:1590163635397&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirjf2U7cfpAhVnk4sKHWlSApcQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1344&bih=698
https://www.google.com/search?q=Surrealizm+-+dzie%C5%82a+wielkich+mistrz%C3%B3w&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02nFKm1VfmiPf0fgOUegdZwJ5uPng:1590163635397&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirjf2U7cfpAhVnk4sKHWlSApcQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1344&bih=698
https://www.google.com/search?q=Surrealizm+-+dzie%C5%82a+wielkich+mistrz%C3%B3w&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02nFKm1VfmiPf0fgOUegdZwJ5uPng:1590163635397&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirjf2U7cfpAhVnk4sKHWlSApcQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1344&bih=698
https://www.google.com/search?q=Surrealizm+-+dzie%C5%82a+wielkich+mistrz%C3%B3w&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02nFKm1VfmiPf0fgOUegdZwJ5uPng:1590163635397&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirjf2U7cfpAhVnk4sKHWlSApcQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1344&bih=698
https://www.google.com/search?q=Surrealizm+-+dzie%C5%82a+wielkich+mistrz%C3%B3w&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02nFKm1VfmiPf0fgOUegdZwJ5uPng:1590163635397&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirjf2U7cfpAhVnk4sKHWlSApcQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1344&bih=698
https://www.google.com/search?q=Surrealizm+-+dzie%C5%82a+wielkich+mistrz%C3%B3w&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02nFKm1VfmiPf0fgOUegdZwJ5uPng:1590163635397&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirjf2U7cfpAhVnk4sKHWlSApcQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1344&bih=698
https://www.google.com/search?q=Surrealizm+-+dzie%C5%82a+wielkich+mistrz%C3%B3w&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02nFKm1VfmiPf0fgOUegdZwJ5uPng:1590163635397&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirjf2U7cfpAhVnk4sKHWlSApcQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1344&bih=698
mailto:zdzislawa.tracz@spwerbkowice.pl
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wychowanie 

fizyczne 

Mój wzrost i waga. Potrafisz  dokonać pomiaru 

wysokości i masy ciała. 

Wiesz, że zależą one m.in. 
od czynników 
genetycznych, sposobu 

odżywiania, stylu życia.... 

Sprawdź ile WAŻYSZ i ile MIERZYSZ ? 

2. Zanotuj wyniki. 

3. Sprawdź czy uzyskane wyniki mieszczą się 
w zakresach 

stosownych do wieku i płci; 

              Dziewczęta                         Chłopcy 

Wiek   waga/kg/ wzrost/cm/         waga       
wzrost 

 

10       25-50       128-153             25-53      
128-154 

11       27-51       135-160             27-59      
134-160 

12       30-62       140-165             33-75      
145-175 

13       39-66       147-170             37-78      
151- 186 

jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław Kaczoruk 
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wychowanie 

fizyczne 
Niedobór masy ciała. Znasz przyczyny niedoboru 

masy ciała /m.in. warunki 
genetyczne, 

środowiskowe, głód, 

odchudzanie się/. 

PREZENTACJA –Nieuzasadnione odchudzanie 

się. 
 

https://slideplayer.pl/slide/825807/ 

 

jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław Kaczoruk 

https://slideplayer.pl/slide/825807/


Wiesz, jakie są konsekwencje 

nieuzasadnionego odchudzania 

Po obejrzeniu prezentacji ODPOWIEDZ NA 

PYTANIA; 

1.Czy krytyczne uwagi innych dotyczące wagi 
ciała, niska 

samoocena, brak wiary w siebie oraz moda na 

szczupłą sylwetkę 
mogą być przyczyną nadmiernego odchudzania 

się? 

2.Czym jest anoreksja, bulimia, anemia ? 
 

PAMIĘTAJ, że najpiękniejszy organizm –to 

zdrowy organizm. 
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matematyka 

Zadania z procentami. 

Ćwiczenia 8-11 str. 46 

 Podręcznik 

dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 

Dorota Kędziora 

29.05.20 

 

MUZYKA 

Temat lekcji: Na powitanie wakacji. 
 

1. Zanalizuj wysłuchany fragment utworu i staraj się 

wymienić zastosowane przez kompozytora dla 

zilustrowania zjawiska letniej burzy środki wyrazu 

artystycznego. 

2. Zaśpiewaj piosenkę „Jest luz”. 
3. Ułóż improwizację ruchową do wybranego fragmentu 

piosenki. 

4. Rozwiąż quiz muzyczny z zeszytu ćwiczeń, s.tr. 42. 

 

- 

Praca samodzielna, Podręcznik, Ćwiczenia 

Internet,  

Librus, e - mail Marta Mielniczek 
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język polski 

. Temat: Kim jest patriota? 

1. Zanim przeczytasz – kogo można nazwać patriotą? 

Napisanie w zeszycie  – około 5 minut.  

2. Znam tekst s. 328-329 ,,Poradnik małego patrioty’’ – 

około 10 minut. 

3. Określam problematykę tekstu – ,,Po przeczytaniu’’ – 

ćw. 1, 2 s. 329 – pisemna odpowiedź około 15 minut. 

 Odczytuję przenośne znaczenia wykorzystane w tekście– ,,Po 
przeczytaniu’’ pisemna odpowiedź – ćw. 3, 4 s. 329 – około 15 

minut 

Dla chętnych 

s. 297 ćw. 8 

Praca indywidualna z podręcznikiem 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.

pl lub na Librus  

 

Elżbieta Bieńkowska 

Bulisz 

mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
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biologia 

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 154; 

Wykonaj w zeszycie zad. 3, 4  str. 154; 

 

Obejrzyj -  

https://epodreczniki.pl/a/ssa
ki-panuja-na-

ladzie/DWbYjUuYk; 

Zaprojektuj karty 
dydaktyczne do gry memory 

dotyczące ssaków objętych 
ścisłą ochroną gatunkową w 

Polsce. 

Praca                                   z podręcznikiem,               
e-podręcznikiem, wykorzystaniem        innych 

źródeł wiedzy; 

Po wykonaniu pracy wyślij zdjęcie; 

dziennik elektroniczny; 

mail 

marzena.gumieniak@spwerbkowi
ce.pl 

Marzena Gumieniak 

29.05.202

0 
Język angielski 

Temat lekcji: Review – podsumowanie materiału z rozdziału 7 w 
formie zadań utrwalających. 

1) Uzupełnij luki w zdaniach czasownikami czasie  present 

perfect - zadanie 2 strona 87(podręcznik). 

2) Ułóż z podanych wyrazów  pytania i odpowiedz na nie 

używając krótkich odpowiedzi - zadanie 3 strona 

87(podręcznik). 

3) Uzupełnij luki w tekście wybierając właściwe odpowiedzi 

- zadanie 5 strona 87(podręcznik). 

 

 
Praca z podręcznikiem. 

Praca indywidualna. 

piotr.bzdyra@g.spwerbkowice.pl   

lub przez Librus 

Piotr Bzdyra 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk
https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk
https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk
https://poczta.wp.pl/k/

