
25.05-29.05 
Lp Dla klasy VIIIB Wychowawca: Bartłomiej Sadowski 
 Przedmiot Zadania podstawowe Zadania 

dodatkowe i 
rozszerzające 

metody pracy, formy 
realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z nauczycielem imię i 
nazwisko 

nauczyciela 

 26.05. Geografia 
Temat: 
Podsumowani
e wiadomości 
z działu 
„Ameryka” 

1.Uważnie, ze 
zrozumieniem przeczytaj 
temat lekcji w 
podręczniku na stronie 
128 – 132 
2.Wykonaj ćwiczenia 
podsumowujące 
omówiony dział – zeszyt 
ćwiczeń str.67 – 69. 

Zadania do 
sprawdzenia 
wysyłają 
uczniowie, którzy 
maja z prac bz. 

praca z podręcznikiem, 
zeszytem ćwiczeń, atlasem 
geograficznym, praca 
indywidualna, dostępne 
źródła informacji. 

e – dziennik Librus, 
annapilus1965r@gmail.com 

Anna Piluś 

1 Wychowanie 
fizyczne 

 
Trening ABS- 

wzmacnianie mm. 
brzucha 

 Treści i forma zawarte w filmie 
https://ewf.h1.pl/student/?token=
0SdyXMeFNS7j6injIYi5cUud3rr
rP2vZg9eREVKgWD2bIxKszU 

Dziennik elektroniczny Librus,(zakładka 
wiadomości) 
 e-mail: 
bartlomiej.sadowski@g.spwerbkowice.pl 

Bartłomiej 
Sadowski 

2 Wychowanie 
fizyczne 

 
Rzut z przeskokiem 

 Treści i forma zawarta w filmie 
https://ewf.h1.pl/student/?token=
Z1q6GLtc1lTMHwKobkotITUb
W9DVjudNkhLypQT2uwCH8ey
O41 

Dziennik elektroniczny Librus,(zakładka 
wiadomości) 
 e-mail: 
bartlomiej.sadowski@g.spwerbkowice.pl 

Bartłomiej 
Sadowski 

3 Wychowanie 
fizyczne 

  
 

NOWOŻYTNE         
IGRZYSKA  

OLIMPIJSKIE 

   
- w którym roku i gdzie 
odbyły się pierwsze 
igrzyska nowożytne? 
-  kogo nazywamy twórcą  
nowożytnych igrzysk? 
- ile i jakie  barwy 
znajdują się na fladze 
olimpijskiej oraz co one 
symbolizują? 
- co oznacza zapalenie 
znicza olimpijskiego? 
- jaka dyscyplina 
kończyła starożytne i 
kończy nowożytne letnie   

  
 
Obejrzyj film i odpowiedz 
na pytania 
https://www.youtube.com/w
atch?v=DgZCGbdxRuE 

Dziennik elektroniczny Librus,(zakładka 
wiadomości) 
 e-mail: 
bartlomiej.sadowski@g.spwerbkowice.pl 

Bartłomiej 
Sadowski 



igrzyska olimpijskie?, 
4 Wychowanie 

fizyczne 
 
Tabata nowoczesną 
form ruchu cz.II 

 Dla dziewczyn 
https://www.youtube.com/watch
?v=0fF-
SDKffxQ&list=RDCMUCq7bR
6RxqqOx8cptc1-
0AVQ&index=6 
Dla chlopców 
https://www.youtube.com/watch
?v=PhVIFo6aAU8 

Dziennik elektroniczny Librus,(zakładka 
wiadomości) 
 e-mail: 
bartlomiej.sadowski@g.spwerbkowice.pl 

Bartłomiej 
Sadowski 

1 Godzina 
wychowawcza 

Przed nami Egzamin 
Ósmoklasisty- jak 
będzie przebiegał, jak 
się przygotować 

 
Konsultacje online 

 
Lekcja online 

materiały CKE i MEN 

Dziennik elektroniczny Librus,(zakładka 
wiadomości) 
 e-mail: 
bartlomiej.sadowski@g.spwerbkowice.pl 

Bartłomiej 
Sadowski 

 Fizyka 
27.05.2020 

Temat: Powtórzenie i 
utrwalenie wiadomości 
wstępnych z fizyki 
- Zapoznaj się z tekstem 
powtórzenia dostępnym na 
stronie: 
https://epodreczniki.pl/a/po
dsumowanie-wiadomosci-
wstepnych/D18xxzvk4 
- Wykonaj ćwiczenia 1-12 
z testu dostępnego na tej 
samej stronie. 
- Dokonaj sprawdzenia 
poprawności swoich 
rozwiązań. 

 Praca z e-podręcznikiem 
 

Przemysław Woś 
Librus 
przemyslaw.wos.sp 
@gmail.com 
konsultacje w szkole 

Przemysław 
Woś 

 EDB 
28.05.2020 

Temat: Powtórzenie i 
podsumowanie  
materiału z zakresu 
pierwszej pomocy 
W oddzielnej wiadomości 
otrzymasz zestaw pytań 
testowych 
sprawdzających 
wiadomości z zakresu 

 Praca z podręcznikiem Przemysław Woś 
Librus 
przemyslaw.wos.sp 
@gmail.com 
konsultacje w szkole 

Przemysław 
Woś 



pierwszej pomocy. 
1. Odpowiedz na pytania 
testowe bez żadnej 
pomocy. 
2. Sprawdź swoje 
odpowiedzi używając 
podręcznika , zeszytu lub 
szukając odpowiedzi w 
internecie 
3. Dokonaj ostatecznego 
sprawdzenia przy 
pomocy odpowiedzi 
przesłanych przez 
nauczyciela na kolejnych 
zajęciach. 

 Fizyka 
28.05.2020 

Temat: Powtórzenie i 
utrwalenie wiadomości o 
właściwościach materii 
- Zapoznaj się z tekstem 
powtórzenia dostępnym na 
stronie: 
https://epodreczniki.pl/a/po
dsumowanie-wiadomosci-
o-wlasciwosciach-
materii/DXX3A6IK9 
- Wykonaj ćwiczenia 1-14 
z testu dostępnego na tej 
samej stronie. 
- Dokonaj sprawdzenia 
poprawności swoich 
rozwiązań. 

 Praca z e-podręcznikiem; 
 

Przemysław Woś 
Librus 
przemyslaw.wos.sp 
@gmail.com 
konsultacje w szkole 

Przemysław 
Woś 

28.05. historia Temat: Polska w latach 
90-tych XX w. 

 

 

Uczeń 
wykorzystuje 
informacje z 
innych 
przedmiotów, 
czyta tekst 
podręcznika 

Podręcznik 

 

bozena.wolanczuk@onet.pl 

librus 

Bożena 
Wolańczuk 



Zad. 1 lub 2 s. 252 
do wyboru.  
Następnie przesłać 
jako 
wypracowanie ( 2 
tyg.) 

29.05. historia Temat: Polska w NATO 
i UE. 

 

 

 Praca  z wykorzystaniem 
wiedzy z WOS – u, następnie 
w zeszycie notatka z 
najważniejszych wydarzeń 
historii Polski z tego tematu. 

bozena.wolanczuk@onet.pl 
Librus 

Bożena 
Wolańczuk 

25.05.2
020 

matematyka Temat: Reguła dodawania 
– wprowadzenie. 
 
Przeczytaj tekst ze strony 
286-287. 
Na podstawie 
przeczytanego tekstu 
wykonaj zadania 1/286 
oraz 2,3/287. 

Obejrzyj: 
https://www.youtube.
com/watch?v=sF4ZKHI
fcMg 
 

Praca z podręcznikiem. 
Samodzielne rozwiązywanie 
zadań. Praca z wykorzystaniem 
filmu edukacyjnego. 

 
Librus 
anczar22@wp.pl 

Anna Czarnecka 

26.05.2
020 

matematyka 
 

Temat: Reguła dodawania. 
 
Przeczytaj tekst ze strony 
287-288. 
Na podstawie 
przeczytanego tekstu 
wykonaj zadania 4, 5, 6 ze 
strony 288. 

Dla chętnych: 
Zad.8, str.288 
 

Praca z podręcznikiem. 
Samodzielne rozwiązywanie 
zadań. 
 

 
Librus 
anczar22@wp.pl 

Anna Czarnecka 

27.05.2
020 

matematyka Temat: Zdarzenia w 
doświadczeniach 
losowych – 
wprowadzenie. 
 
Przeczytaj z podręcznika 
tekst ze strony 289 

 Praca z podręcznikiem. 
Samodzielne rozwiązywanie 
zadań. 

Librus 
anczar22@wp.pl 

Anna Czarnecka 



Wykonaj zadania 1,  2 i 3 
ze str. 290 

28.05 matematyka Temat: Zdarzenia w 
doświadczeniach 
losowych. 
 
Przeczytaj z podręcznika 
przykład 2 ze strony 290. 
Na podstawie 
przeczytanego tekstu 
rozwiąż zadania  7, 10,  11, 
str. 291 

Dla chętnych: 
Zad. 12, str.291 

Praca z podręcznikiem. 
Samodzielne rozwiązywanie 
zadań. 

Librus 
anczar22@wp.pl 

Anna Czarnecka 

26.05. Język rosyjski  Урок 
 Тема : Как сохранить 
красоту природы? Jak 
ochronić piękno przyrody? 
 
Wykonaj ćwiczenia: 
1. 4/135; 
2.  5/125; 
3.  6/135 

 praca   indywidualna, 
z podręcznikiem ,słownikiem, 
Internetem, 
 
konsultacje 
z nauczycielem,  wysyłanie zadań 
nauczycielowi 
 

 Librus 
dorota.abramiuk@spwerbkowice.pl 

Dorota Abramiuk 

29.05. Język rosyjski Урок 
 Тема:  Повторительный 
урок. Rozdział 9. 
Wykonaj ćwiczenia: 
1.2/136; 
2. 3/136; 
3.  4/137. 
  

 praca   indywidualna, 
z podręcznikiem ,słownikiem, 
Internetem, 
 
konsultacje 
z nauczycielem 
 

 Librus 
dorota.abramiuk@spwerbkowice.pl 

Dorota Abramiuk 

1. Biologia Zapoznaj się z tekstem 
z podręcznika str. 157 - 
163; 
Wykonaj  w zeszycie 
zadanie 1 i 3 str. 163; 

Obejrzyj : 

https://epodrecz
niki.pl/a/biorozn
orodnosc-i-jej-
znaczenie/D1F
BuSNZB; 
Poszukaj 
informacji o 

Praca z podręcznikiem,                   
e-podręcznikiem, 
wykorzystaniem innych 
źródeł; 
Po wykonaniu pracy wyślij 
zdjęcie; 

dziennik elektroniczny; 
mail 
marzena.gumieniak@spwerbkowice.pl; 

Marzena 
Gumieniak 



ekosystemach                  
o największej 
różnorodności 
biologicznej na 
Ziemi i ich 
zagrożeniach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Religia 
28.05.2020 r. 
Temat  
Powtórzenie 
wiadomości 
 

Szczęść Boże. Zanim 
przystąpicie do 
wykonywania zadań, 
zachęcam was do  
modlitwy w intencji 
ustania epidemii. W imię 
Ojca i Syna i Ducha 
Świętego. Amen. 
Następnie modlitwa 
spowiedź powszechna,  
Aniele Boży, akt wiary i 
modlitwa do św. Michała 
Archanioła. Można 
również odmówić inne 
modlitwy. 
  Następnie 
przechodzimy do tematu 
dzisiejszej lekcji, która 
stanowi jednocześnie 
podsumowanie pracy 
ucznia z ostatnich kilku 
tygodniu.   

 
  Jako że 
nie ma 
możliwości 
wykonania 
powtórzenia 
wiadomości 
takiego jak w 
szkole, ani 
przeprowadzenia 
sprawdzianu, 
dlatego waszym 
zadaniem będzie 
przygotowanie 
testu lub 
sprawdzianu z 
tematów 
lekcyjnych (35-
45). Prace 
można wykonać 
na komputerze 
(doc., pdf, 
prezentacja). 
Pytania mogą 
być dowolne, a, 
b, c, opisowe, 
tak-nie, itd. 
Na zadane 
pytania 
udzielamy 
odpowiedzi. 
Pytań powinno 
być co najmniej 
12. Pracę tą 
wraz z 4 

Praca z podręcznikiem, karty 
pracy, praca własna, czytanka, 
internet. 

iratti@tlen.pl  messenger Marcin Lewczuk ks. Marcin 
Lewczuk 



ostatnimi 
tematami z 
ćwiczeń 
wysyłamy na 
pocztę lub 
messengera. Za 
zadanie to będą 
dwie oceny, 
tutaj każdy 
będzie mógł się 
wykazać. Będzie 
to również 
ostatnia ocena 
za ćwiczenia w 
tym semestrze, 
dlatego proszę 
podejść 
sumiennie do 
tego zadania. 
Macie kilka dni 
na przesłanie 
prac ( do 
29.05.2020 r.) 
. Zadanie to 
obowiązuje 
wszystkich. 
Szczęść Boże. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Religia 
29.05.2020 
r. 
 Temat 49 
Uroczysto
ść 
Objawieni
a 
Pańskiego 

 
 Szczęść Boże. 
Zanim przystąpicie do 
wykonywania zadań, 
zachęcam was do  
modlitwy w intencji 
ustania epidemii. W imię 
Ojca i Syna i Ducha 
Świętego. Amen. 
Następnie modlitwa Ojcze 
Nasz i dziesiątek różańca 
świętego. Można również 
odmówić inne modlitwy. 
  Następnie 

  
  
  W 
zadaniu 
pierwszym 
należy wypisać 
najważniejsze 
informacji o 
Mędrcach ze 
wschodu, można 
skorzystać z 
Ewangelii wg 
św. Mateusza 2, 
1-12. W zadaniu 

karty pracy, praca własna, 
czytanka, internet. 

iratti@tlen.pl  messenger Marcin Lewczuk ks. Marcin 
Lewczuk 



przechodzimy do 
tematu dzisiejszej 
lekcji, który 
znajduje się w 
książce  na str. 
156-158.  Po 
zapoznaniu się z 
treścią 
podręcznika ( ok 
15 min), 
przechodzimy do 
wykonania ćwiczeń 
w zeszycie ćwiczeń 
na str.79-80. 

kolejny należy 
wyjaśnić 
symbolikę darów 
ofiarnych jakie 
otrzymał Jezus 
od Mędrców. W 
trzecim zadaniu 
należy wyjaśnić 
znaczenie 
napisu 
umieszczanego 
na drzwiach 
chrześcijańskic
h domów. Życzę 
owocnej pracy z 
Panem Bogiem. 
 

1. Chemia 
27.05.2020 

Temat lekcji: 
Właściwości białek. - 
Zapisz temat lekcji w 
zeszycie 
przedmiotowym. 
Przeczytaj temat z 
podręcznika str. 198– 
201. 
Zrób notatkę do lekcji. 
Rozwiąż zadanie 3,4,5 
str. 201. 

Możesz 
przeanalizować 
ten temat z e-
podręcznika. 

Praca własna ucznia z 
podręcznikiem 

 

Librus 
Poczta internetowa: mari_ol@interia.pl 

Mariusz 
Wróbel 

25.05 Informatyka 
g.II 

Temat: Podróże z 
komputerem. 
 
Zapoznaj się z tematem z 
podręcznika str. 139-143 
Zapisz wykonany według 
wskazówek arkusz na 
dysku swoim imieniem i 
nazwiskiem oraz klasą, 
Następnie prześlij na adres 

 Praca z podręcznikiem, 
Internet, 
Arkusz kalkulacyjny 

 
dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 
 

Dorota 
Kędziora 



nauczyciela, 
Powyższe zadanie 
możesz wykonać 
wybierając arkusz w  
jednym z programów: 
Open Office, Libre 
Office, MSOffice lub 
konto poczty 
elektronicznej utworzone 
na Gmailu lub Office 
365- w tym przypadku 
korzystając z aplikacji 
arkusze. 
Z powodu braku dostępu 
do komputera, laptopa 
pracę w edytorze tekstu 
możesz również 
wykonać na smartfonie, 
tablecie korzystając z 
aplikacji Arkusz. 
 

25.05 Informatyka 
 

Temat: Podróże z 
komputerem. 
Zapoznaj się z tematem z 
podręcznika str. 139-143 
Zapisz wykonany według 
wskazówek arkusz na 
dysku swoim imieniem i 
nazwiskiem oraz klasą, 
Następnie prześlij na adres 
nauczyciela, 
Powyższe zadanie 
możesz wykonać 
wybierając arkusz w  
jednym z programów: 
Open Office, Libre 
Office, MSOffice lub 
konto poczty 
elektronicznej utworzone 
na Gmailu lub Office 

- Praca z podręcznikiem 
Internet 
Arkusz kalkulacyjny 

 
Librus 
e- mail 
 

Marta 
Mielniczek 



365- w tym przypadku 
korzystając z aplikacji 
arkusze. 
Z powodu braku dostępu 
do komputera, laptopa 
pracę w edytorze tekstu 
możesz również 
wykonać na smartfonie, 
tablecie korzystając z 
aplikacji Arkusz. 

25.05 WOS Przeczytaj temat: 
Konflikty zbrojne na 
świecie. s.190 - 195 

Zapoznaj się z 
mapą ze stron 192 
– 193. 

Praca z podręcznikiem Librus Marek 
Mazur 

29. 05 WOS Przeczytaj temat: 
Konflikty zbrojne na 
świecie. s.190 - 195 

Wykonaj 
ćwiczenia: 5 i 8 ze 
strony 194 i 195. 

Praca z podręcznikiem librus Marek 
Mazur 

1 
25.05.2
020 

Język 
angielski 

Praca z podręcznikiem str. 
131 
- zad. 3- uczniowie 
wybierają odpowiedzi na 
podstawie przeczytanych 
tekstów 
-zad. 4 – uczniowie 
wybierają odpowiedzi na 
podstawie przeczytanych 
tekstów 

e-ćwiczenia 
poszerzające 
umiejętności 
językowe na 
liveworksheets.com   
 

praca indywidualna z 
podręcznikiem 
praca ze słownikiem 
Praca online na stronie 
www.liveworksheets.com 

Stały kontakt na grupie klasowej 
(Messenger) 
Kontakt przez mail oraz librus 
anna.soloducha@spwerbkowice.pl 

Anna 
Sołoducha 

2 
26.05.2
20 

Język 
angielski 

Praca z podręcznikiem 
str. 132 
- zad. 1a- uczniowie 
wypisują i tłumaczą 
odkrycia w języku 
angielskim, następnie 
dobierają nazwisko 
odkrywcy 
-zad. 2 – uczniowie 
uzupełniaj tekst 

Zad.4 str. 132 – 
uczniowie 
tłumaczą 

fragmenty zdań na 
język angieslki. 

Praca z podręcznikiem 
Praca ze słownikiem 
 

Stały kontakt na grupie klasowej 
(Messenger) 
Kontakt przez mail oraz librus 
anna.soloducha@spwerbkowice.pl 

Anna 
Sołoducha 



odpowiednim słówkiem 
-zad 3 – uczniowie 
uzupełniają zdania tak 
aby miały znaczenia 
zdania wyjściowego 

3 
27.05.2
020 

Język 
angielski 

Praca z podręcznikiem 
str. 134 
-zad. 1 – uczniowie 
zamieniają zadania w 
stronie czynnej na stronę 
bierną 
-zad. 2 – uczniowie 
układają wyrazy z 
rozsypanych liter. 
- zad. 3 – uczniowie, na 
podstawie słuchania, 
odpowiadają na pytania. 
- zad. 4 – uczniowie 
odgadują opisywane 
części komputera. 

  
 

Praca z podręcznikiem 
Praca ze słownikiem 
 

Stały kontakt na grupie klasowej 
(Messenger) 
Kontakt przez mail oraz librus 
anna.soloducha@spwerbkowice.pl 

Anna 
Sołoducha 

Tydzień 
od 25  
maja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Język polski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temat: Odmienne części 
mowy – powtórzenie 
wiadomości. 
Wykonaj ćw. w zeszycie 
ćwiczeń s.34-39. 
 
 
 
Temat: Powtórzenie 
wiadomości o środkach 
artystycznych. 
Wykonaj ćwiczenia 
powtórzeniowe. 

Temat : Treść i zakres 
wyrazu- powtórzenie 
widomości . 

 Praca z podręcznikiem, praca 
z tekstem, 
metoda ćwiczeń 
praktycznych, ćwiczenia 
interaktywne,learningapps.org
, 
e.podręczniki.pl,www.cke.gov
.pl, 

www.gov.pl/zdalnelekcje
, 
https://www.gov.pl/web/eduk
acja/lekcje-z-internetu 
Test powtórzeniowy 
 

Librus , e-mail, Messenger E. Gałecka- 
Szwaczkiewi
cz 



 
 

Wykonaj ćw. w zeszycie 
ćwiczeń : s.22-23 
 

Temat: Odmienne części 
mowy. Powtórzenie 
wiadomości. 

Wykonaj ćw. w zeszycie 
ćwiczeń : s.34-39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       
       
 


