
01.06-05.06 
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 

1. Biologia Zapoznaj się z tekstem z 
podręcznika str. 164- 168; 
Wykonaj w zeszycie zad. 1 i 
2 str. 168 

 

Obejrzyj - 
https://epodreczniki.pl/a/bior
oznorodnosc-i-jej-
znaczenie/D1FBuSNZB; 
 
Przygotuj trzy argumenty 
(ekologiczny, ekonomiczny i 
etyczny) świadczące o tym, że 
należy chronić różnorodność 
biologiczną. 

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

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

Marzena 
Gumieniak 

1. 06 wos Powtórz temat: Sądy i 
trybunały ze stron:    146 – 
151. 

Zapoznaj się ze stroną 
internetową: 
https://epodreczniki.pl/a/strukt
ura-wymiaru-sprawiedliwosci-
w-polsce/D62nQfqI1 

Praca  z 
podręcznikiem i 
stroną internetową 

librus Marek 
Mazur 

5. 06 WOS Przeczytaj temat: 
Organizacje pozarządowe 
ze stron: 152 – 157. 

 Zapoznaj się ze stroną 
internetową: 
https://epodreczniki.pl/a/wspol
praca-dzialanie-rozwoj---
czlowiek-w-zyciu-
publicznym/D1D5GYQ7J,                  
zrób ustnie ćwiczenie 1 i 2, ze 
strony 156. 

Praca z 
podręcznikiem, ze 
stroną internetową. 

librus Marek 
Mazur 

04.06. historia Temat: Świat w erze 
globalizacji. 

Zastanów się na d pojęciem 
„globalna wioska”  w 
odniesieniu do 

 

 

- praca indywidualna 

 

bozena.wolanczuk@onet.pl 

librus 

Bożena 
Wolańczuk 



współczesnego świata. 

05.06. historia Temat: Zagrożenia 
współczesnego świata. 

Przemyśl problem: Świat w 
obliczu pandemii. 

  

- podręcznik 

- Infografika 

 

bozena.wolanczuk@onet.pl 

librus 

Bożena 
Wolańczuk 

 Religia 
4.06.2020 
r. 
Temat  50 
Wielki 
Post 
czasem 
przemian
y 
 

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, który 
znajduje się w książce  na str. 
159-161.  

 
   Po zapoznaniu 
się z treścią 
podręcznika ( ok 15 
min), przechodzimy do 
wykonania ćwiczeń w 
zeszycie ćwiczeń na 
str.81. W zadaniu 
pierwszym należy 
wyjaśnić słowa 
wypowiadane przez 
kapłana w czasie 
posypania głowy 
popiołem. Zadanie 
kolejne polega na 
wyjaśnieniu pojęcia 
post ścisły. Życzę 
owocnej pracy z Bogiem. 

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

iratti@tlen.pl  messenger Marcin 
Lewczuk 

ks. Marcin 
Lewczuk 

 Religia 
5.06.202
0 r. 
 Temat 
51 
Rekolek
cje 
Wielkop
ostne - 
powtórz
enie 

 
 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 
przechodzimy do 

 W zadaniu pierwszym na 
podstawie wiersza 
zamieszczonego w 
podręczniku oraz własnego 
doświadczenia należy 
uzupełnić diagram. W 
zadaniu drugim należy na 
podstawie Przypowieść o 
synu marnotrawnym 
uzupełnić schemat przebiegu 
procesu nawrócenia. Zadanie 

karty pracy, praca 
własna, czytanka, 
internet. 

iratti@tlen.pl  messenger Marcin 
Lewczuk 

ks. Marcin 
Lewczuk 



tematu dzisiejszej 
lekcji, który 
znajduje się w 
książce  na str. 162-
164.  Po zapoznaniu 
się z treścią 
podręcznika ( ok 15 
min), przechodzimy do 
wykonania ćwiczeń w 
zeszycie ćwiczeń na 
str 82-83. 

trzecie polega na wypisaniu 
argumentów 
przemawiających za 
udziałem w rekolekcjach 
wielkopostnych. Ostatnie 
zadanie nie jest 
obowiązkowe. Życzę 
owocnej pracy z Panem 
Bogiem. 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

 
 
Język 
polski 
Tydzień 
od 1 
czerwca 
 

Temat: Recenzja – 
powtórzenie wiadomości. 
Wykonaj ćw. w zeszycie 
ćwiczeń strony 91-97 . 

Temat: Powtarzamy przed 
egzaminem. 
Wykonaj test powtórzeniowy. 
Temat: Środki językowe w 
tekstach. 
Wykonaj ćwiczenia w 
zeszycie ćwiczeń s.114 

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

www.gov.pl/zdalne
lekcje, 
https://www.gov.pl/we
b/edukacja/lekcje-z-
internetu 
Test powtórzeniowy 

 
Librus , e-mail, Messenger 

 
Ela Gałecka-
Szwaczkiewicz 

02.06. 
 
 
 
 
 

Geografia Temat: Australia i Oceania na 
mapie. 
 
1.Uważnie, ze zrozumieniem 
przeczytaj temat lekcji w 
podręczniku . 
2.Pracuj z atlasem 
geograficznym. 
3.Na mapie fizycznej świata 

Zadnie dla chętnych. 

Wykonaj zadanie 2 na str. 143 i 
wyślij je do sprawdzenia. 

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

e – dziennik Librus, 
anna.pilus@spwerbkowice.pl 

Anna Piluś 



odszukaj Australię i Oceanię. 
4.Wykonaj ćwiczenia 1 – 5 
str. 72. 
5.W zeszycie przedmiotowym 
wyjaśnij pojęcia: endemity – 
podaj przykłady, atol. 

 
1 

Wychowanie 
fizyczne 

Starożytne Igrzyska 
Olimpiskie 

Odpowiedz na pytania. 
- w którym roku i gdzie odbyły się 
pierwsze igrzyska? 
 -jak nazywano okres między 
kolejnymi igrzyskami? 
- kto mógł startować w igrzyskach? 
- wymień konkurencje wchodzące w 
skład starożytnego pięcioboju / 
pentaklon/, 
- co było nagrodą za zwycięstwo? 

Obejrzyj film 
 
 
https://www.muzeums
portu.waw.pl/zobacz/f
ilmy/846-lekcja-on-
line-antyczna-grecja 

Dziennik elektroniczny Librus,(zakładka 
wiadomości) 

 e-mail: 
bartlomiej.sadowski@g.spwerbkowice.pl 

Bartłomiej 
Sadowski 

 
2 

Wychowanie 
fizyczne 

 
 
CITIUS – ALTIUS - 
FORTIUS. 

- kto zdobył pierwszy medal olimpijski 
dla Polski? 
- co oznaczają słowa użyte w temacie 
lekcji? 
- wymień 3 polskich sportowców , 
którzy na jednych IO zdobyli        po 3 
medale? 
- dlaczego warto pamiętać o ZŁOTYM  
MEDALU  zdobytym przez Wojciech 
FORTUNĘ  na Zimowych IO w  
Japonii, 
- czy wiesz co to jest paraolimpiada? 

 
Zapoznaj się z filmem 
i odpowiedz na 
pytania. 
https://www.muzeum
sportu.waw.pl/zobacz
/filmy/894-lekcja-on-
line-medale-
olimpijskie 

Dziennik elektroniczny Librus,(zakładka 
wiadomości) 

 e-mail: 
bartlomiej.sadowski@g.spwerbkowice.pl 

Bartłomiej 
Sadowski 

 
3 

Wychowanie 
fizyczne Ćwiczenia przygotowujące do 

nauki tenisa 

 

  
https://ewf.h1.pl/student/?
token=2G6yK2Tzz9f6KR
qDQPNzE3XLdLIqqWfgI
WxnWzZIH2hXdADs4K 

Dziennik elektroniczny Librus,(zakładka 
wiadomości) 

 e-mail: 
bartlomiej.sadowski@g.spwerbkowice.pl 

Bartłomiej 
Sadowski 

 
4 

Wychowanie 
fizyczne 

Zasady bezpieczeństwa 
nad wodą. 

Zasady bezpiecznego spędzania nad 
wodą 
1.-należy pływać tylko w miejscach 
wyznaczonych i strzeżonych przez 
ratowników. 
2. unikać wchodzenia do wody 
oznakowanej zakazami kąpieli 
3. nie wolno odpływać daleko od 
brzegu 

 
https://www.youtube.
com/watch?v=iyG8p2
4Lptc 
https://www.youtube.
com/watch?v=Ui-

Dziennik elektroniczny Librus,(zakładka 
wiadomości) 

 e-mail: 
bartlomiej.sadowski@g.spwerbkowice.pl 

Bartłomiej 
Sadowski 



4. unikać kąpieli w wodzie nieznanej 
5. pływać powinny tylko osoby o 
dobrym stanie zdrowia 
6. nie wolno wchodzić do wody po 
spożyciu alkoholu, leków, 
antybiotyków itp. 
7. unikać wchodzenia do wody gdy jest 
ciemno 
8. nie wchodzimy do wody nieznanej 
9. nie opalamy się na wodzie 
10. umiejętnie korzystamy ze sprzętu 
pływającego 
11. nad wodą dzieci przebywają tylko 
pod opieką rodziców lub opiekunów. 

ndYWcThA 

1 Godzina 
wychowawcza 

Jacy jesteśmy, jacy 
byliśmy - oceniamy nasze 
zachowanie. 

    Konsultacje online Propozycje ocen z 
zachowania 

Dziennik elektroniczny Librus,(zakładka 
wiadomości) 

 e-mail: 
bartlomiej.sadowski@g.spwerbkowice.pl 

Bartłomiej 
Sadowski 

2.06. Język 
rosyjski 

 Урок 
 Тема :  Повторительный 
урок. 
 
Wykonaj ćwiczenia: 
  1.  1,2/63; zeszyt ćw. 
 

 praca      
z podręcznikiem, 
konsultacje 
z nauczycielem 
 

 Librus 
dorota.abramiuk@spwerbkowice.pl 

Dorota 
Abramiuk 

5.06. Język 
rosyjski 

Урок 
 Тема:   Повторительный 
урок. 
Wykonaj 
wiczenia: 
1.  3,4/62; 
2. 5/63 ;zeszyt ćwiczeń. 

 praca     
z podręcznikiem, 
konsultacje 
z nauczycielem 
 

 Librus 
dorota.abramiuk@spwerbkowice.pl 

Dorota 
Abramiuk 

1.06 Informaty
ka 

Temat: Mały robot android 
Zapoznaj się z tematem ze 
strony 146-152 

 Podręcznik, 
 telefon komórkowy 

 
dorota.kedziora@g.spwerbkowice.pl Dorota 

Kędziora 

 Fizyka 
3.06.2020 

Temat: Powtórzenie i 
utrwalenie wiadomości z 
kinematyki 
- Zapoznaj się z tekstem 

 Praca z e-podręcznikiem; 
 

Przemysław Woś 
Librus 
przemyslaw.wos.sp 
@gmail.com 

Przemysław 
Woś 



powtórzenia dostępnym na 
stronie: 
https://epodreczniki.pl/a/pods
umowanie-wiadomosci-z-
kinematyki/D12oZ15ib 
- Wykonaj ćwiczenia 1-10 z 
testu  dostępnego na tej samej 
stronie. 
- Dokonaj sprawdzenia 
poprawności swoich 
rozwiązań. 

konsultacje w szkole 

 EDB 
4.06.2020 

Temat: Zdrowie jako wartość. 
Zasady zdrowego stylu życia 
- przeczytaj temat z 
podręcznika s. 120-128 
- Odpowiedz pisemnie na 
pytania: 
1. Wymień czynniki mające 
wpływ na zdrowie 
2. Podaj pięć przykładów 
zachowań prozdrowotnych i 
ryzykownych 
3. Wymień zasady zdrowego 
żywienia 

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

Przemysław 
Woś 

 Fizyka 
4.06.2020 

Temat: Powtórzenie i 
utrwalenie wiadomości z 
dynamiki 
- Zapoznaj się z tekstem 
powtórzenia dostępnym na 
stronie: 
https://epodreczniki.pl/a/pods
umowanie-wiadomosci-z-
dynamiki/DGZMsquVO 
- Wykonaj ćwiczenia 1-13 z 
testu  dostępnego na tej samej 
stronie. 
- Dokonaj sprawdzenia 
poprawności swoich 

 Praca z e-podręcznikiem; 
 

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

Przemysław 
Woś 



rozwiązań. 

1 
01.06.
2020 

Język 
angielski 

Happy Children’s Day!  - Stały kontakt na grupie klasowej 
(Messenger) 
Kontakt przez mail oraz librus 
anna.soloducha@spwerbkowice.pl 

Anna 
Sołoducha 

2 
02.06.
220 

Język 
angielski 

Praca z podręcznikiem str. 
118 
-zad.1 – uczniowie podpisują 
części ciała i twarzy 
- zad. 3 – uczniowie 
uzupełniają tekst na 
podstawie słuchania. 
- zad. 4 – uczniowie 
wybierają poprawną 
odpowiedź na podstawie 
słuchania. 

 Praca indywidualna z 
podręcznikiem 
Praca ze słownikiem 
Materiały do zajęć –
pliki ze słuchaniem 
przesłane na zespół 
klasowy w aplikacji 
Teams 

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

Anna 
Sołoducha 

3 
03.06.
2020 

Język 
angielski 

Praca z podręcznikiem str. 
117 
- zad. 7- uczniowie tłumaczą 
nowo poznane słownictwo i 
przyporządkowują je do 
odpowiedniej rubryki w tabeli 
-zad. 5 str. 118– uczniowie 
budują mini dialogi 
udzielając rad osobom z 
dolegliwościami 
 

 Karta pracy poszerzająca 
słownictwo na 
liveworksheets.com 
 

Praca indywidulna z 
podręcznikiem 
Lekcja online z 
nauczycielem w 
aplikacji Teams 
 

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

Anna 
Sołoducha 

01.06.
2020 

matematyka Temat: Gry i zabawy 
matematyczne. 
 

 
Rozwiąż sudoku, ułóż zapałki lub 
pograj w inną matematyczną grę 
na stronie Matematyczne Zoo, link: 
https://www.matzoo.pl/lamiglowki 
 

Praca z wykorzystaniem 
gier i zabaw 
interaktywnych. 

 
Librus 
anczar22@wp.pl 

Anna 
Czarnecka 



02.06.
2020 

matematyka 
 

Temat: Powtarzamy 
wiadomości o potęgach. 
 
Wykonaj zadania 2, 4 ze strony 
40 oraz zad.13 na str.23. 

Dla chętnych: 
Zad.25, str.42 
 

Praca z podręcznikiem. 
Samodzielne 
rozwiązywanie zadań. 
 

 
Librus 
anczar22@wp.pl 

Anna 
Czarnecka 

03.06.
2020 

matematyka Temat: Powtarzamy 
wiadomości o pierwiastkach. 
 
Wykonaj zadania 17,  18 i 19 ze 
str. 41 

Dla chętnych: 
Zad.23, str.42 

Praca z podręcznikiem. 
Samodzielne 
rozwiązywanie zadań. 

Librus 
anczar22@wp.pl 

Anna 
Czarnecka 

04.06. 
2020 

matematyka Temat: Powtarzamy 
wiadomości o polach 
wielokątów foremnych. 
Przypomnij wzory na przekątną 
kwadratu, pole i wysokość 
trójkąta równobocznego, pole 
sześciokąta foremnego. 
Przeczytaj z podręcznika 
przykład 1 ze strony 55. 
Na podstawie przeczytanego 
tekstu rozwiąż zadanie  2, str. 
55. 
Przeczytaj z podręcznika 
przykład 2 ze strony 56. 
Na podstawie przeczytanego 
tekstu rozwiąż zadanie  6, str. 
56. 

Dla chętnych: 
Zad. 15, str.67 

Praca z podręcznikiem. 
Samodzielne 
rozwiązywanie zadań. 

Librus 
anczar22@wp.pl 

Anna 
Czarnecka 

05.06.
2020 

matematyka Temat: Powtarzamy 
wiadomości o wyrażeniach 
algebraicznych. 
 
Przypomnij wiadomości o 
wyrażeniach algebraicznych – 
podręcznik, str.72, 74, 76. 
Wykonaj zad.2 str.74, zad.6, 
str.77, zad.2b,d,f, str.77. 

Dla chętnych: 
Zad.4, str.77 

Praca z podręcznikiem. 
Samodzielne 
rozwiązywanie zadań. 

Librus 
anczar22@wp.pl 

Anna 
Czarnecka 

       



Lp. Dla kl. 
VIII Wychowawca: Bartłomiej Sadowski 

 

 Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe 
 i rozszerzające 

metody pracy, 
formy realizacji, 
propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 
nauczyciele

m 

1. 

Doradztwo 
zawodowe 
„Zasady 
rekrutacji do 
szkół 
ponadpodstaw
owych, oferty 
wybranych 
szkół. 
04.06.2020 r. 
 

● zapoznaj się z prezentacją dotyczącą 
zasad rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych, w tym roku 
szkolnym (skopiuj i wklej do 
przeglądarki): 

 
https://view.genial.ly/5ec64cc644a3220d970609a3
/interactive-image-
rekrutacjaharmonogram?fbclid=IwAR2tEOrYb
w_cnMpZTtCOMdZUtC7K_yz5q2fqPqdQlm0d
wWI1tGt30GXLfoQ 
 
– pamiętaj o dotrzymywaniu wyznaczonych 

terminów; 
– zapoznaj sie z prezentacjami i ulotkami szkół, 

które masz udostępnione prze dziennik librus 
 

 

 

– wykorzytani
e dostepnych 
zasobów 

– poglądowa; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

 


