
Dla klasy 7  8 – 25 czerwca 2020 Wychowawca: Przemysław Woś 

Przedmiot 
data Zadania podstawowe 

Zadania 
dodatkowe i 

rozszerzające 

metody pracy,  linki, 
formy realizacji, propozycje 

 od nauczyciela 

imię i nazwisko 
nauczyciela kontakt 

Język 
angielski 
 8.06.2020 

Praca z podręcznikiem str. 105 
- zad.1 – uczniowie definiują rodzaj informacji 
- zad. 2- uczniowie definiują wyrażenia jako formalne lub nieformalne  
- zad. 5 – uczniowie odpowiadają na pytania na podstawie słuchania 

 

- Praca indywidualna z 
podręcznikiem. Materiały do 
zajęć udostępnione w aplikacji 
Teams oraz na mailu 
klasowym 
- Praca online na lekcji języka 
angielskiego w aplikacji Teams 

 Anna Sołoducha 
Messenger 
e-mail oraz librus 
xaniax14@wp.pl 

Język 
angielski 
9.06.2020 

Praca z podręcznikiem str. 108 
-zad. 1 – uczniowie podpisują obrazki 
- zad. 2 i 3 – uczniowie wykonują zadania na podstawie słuchania 

 

- Praca indywidualna z 
podręcznikiem 
-Praca ze słownikiem 
 

 Anna Sołoducha 
Messenger 
e-mail oraz librus 
xaniax14@wp.pl 

Język 
angielski 
10.06.2020 

Praca z podręcznikiem str. 108 
- Uczniowie tłumaczą wyrażania kluczowe 
-zad. 4– uczniowie stosują wyrażenia w dialogu 

 

Praca indywidulna z 
podręcznikiem 
Lekcja online z nauczycielem 
w aplikacji Teams 

 Anna Sołoducha 
Messenger 
e-mail oraz librus 
anna.soloducha@sp
werbkowice.pl 

Język 
angielski 
15.06.2020 

Praca z podręcznikiem str. 109 
- zad. 1 – uczniowie tłumaczą słownictwo i podpisują zdjęcia 
-zad 2  – uczniowie na podstawie słuchania uzupełniają zdania odpowiednim 
imieniem 

 

Praca indywidualna z 
podręcznikiem 
Praca ze słownikiem 
Lekcja online z nauczycielem 
w aplikacji Teams 

 Anna Sołoducha 
Messenger 
e-mail oraz librus 
anna.soloducha@sp
werbkowice.pl 

Język 
angielski 
 22.06.2020 

Praca z podręcznikiem str. 110 
-zad 1 – uczniowie podpisują plakaty 
- zad 4 – uczniowie uzupełniają treść biletu na podstawie słuchania. 
- zad 6 – uczniowie uzupełniają dialog 

 

Praca indywidualna z kartą 
pracy. Materiały do zajęć 
udostępnione w aplikacji 
Teams oraz na mailu 
klasowym 
-Lekcja online z nauczycielem 
w aplikacji Teams 

 Anna Sołoducha 
Messenger 
e-mail oraz librus 
anna.soloducha@sp
werbkowice.pl 
 



Język 
angielski 
 23.06.2020 

Praca z podręcznikiem str.111 
- -zad. 1 – uczniowie podpisują obrazki wybierając odpowiednie działanie 
przy urazach 
- zad. 3 – uczniowie odpowiadają na pytania na podstawie słuchania 
- zad. 5 – uczniowie układają dialog w odpowiedniej kolejności 

 

Praca indywidualna z 
podręcznikiem 
Praca ze słownikiem 
Materiały do zajęć 
udostępnione w aplikacji 
Teams oraz na mailu 
klasowym 

 Anna Sołoducha 
Messenger 
e-mail oraz librus 
anna.soloducha@sp
werbkowice.pl 
 

Język 
angielski 
 24.06.2020 

Praca z podręcznikiem str. 116 
- zad. 1 – uczniowie łączą wyrażenia z ich definicjami 
-zad. 3 – uczniowie odpowiadają na pytania na podstawie przeczytanego 
tekstu 

 

Praca indywidulna z 
podręcznikiem. Materiały do 
zajęć udostępnione w aplikacji 
Teams oraz na mailu 
klasowym 
Lekcja online z nauczycielem 
w aplikacji Teams 

 Anna Sołoducha 
Messenger 
e-mail oraz librus 
anna.soloducha@sp
werbkowice.pl 
 

Język 
angielski 
8.06.2020 

Temat lekcji: Ćwiczenia utrwalające słownictwo - uczucia, dolegliwości i 
urazy. 
Karta pracy „Vocabulary Unit 8 **” do pobrania z poczty 
werbkowiceklasa7a@wp.pl 
1) Wykonaj ćwiczenie 1(Feelings) z karty pracy - zakreśl właściwe wyrazy 
pasujące do kontekstu zdań. 
2) Wykonaj ćwiczenie 3 (Injury collocations) z karty pracy - dopasuj nazwy 
urazów do obrazków je przedstawiających. 
Wykonaj ćwiczenie 5 z karty pracy - zakreśl w tekście  wyrazy pasujące do 
kontekstu zdań. 

 Praca indywidualna. 
Praca z kartą pracy. 

Piotr Bzdyra 
piotr.bzdyra@spwer
bkowice.pl 
Librus 

Język 
angielski 
9.06.2020 

Temat lekcji: Ćwiczenia utrwalające słownictwo - muzyka i instrumenty 
muzyczne. 
Karta pracy „Vocabulary Unit 7 **” do pobrania z poczty 
werbkowiceklasa7a@wp.pl 
1) Wykonaj ćwiczenie 1 z karty pracy (Music and instruments) - wyszukaj i 
wypisz z tabelki trzy rodzaje muzyki, trzy rodzaje instrumentów muzycznych 
i trzy słowa związane z muzyką. 
Wykonaj ćwiczenie 4 z karty pracy - wyszukaj zdania zawierające błędy i je 
popraw 

 Praca indywidualna. 
Praca z kartą pracy. 

Piotr Bzdyra 
piotr.bzdyra@spwer
bkowice.pl 
Librus 

Język 
angielski 
10.06.2020 

Temat lekcji:  Ćwiczenia utrwalające gramatykę - czas present perfect. 
1) Wykonaj ćwiczenie 1 z karty pracy - dopisz imiesłowy czasu przeszłego 
(trzecią formę czasownika) - present perfect. 

 Praca indywidualna. 
Praca z kartą pracy. 

Piotr Bzdyra 
piotr.bzdyra@spwer
bkowice.pl 
Librus 



2) Wykonaj ćwiczenie 2 z karty pracy - uzupełnij zdania  formami czasu 
present perfect. 

Język 
angielski 
15.06.2020 

Temat lekcji: Ćwiczenia gramatyczne - utrwalenie czasu present perfect. 
1) Wykonaj ćwiczenie online ze strony : 
http://www.focus.olsztyn.pl/cwiczenia-present-perfect.html 
2) Wykonaj ćwiczenie online ze strony :  
http://www.focus.olsztyn.pl/gramatyka-present-perfect-test-1.html 

 
Praca indywidualna. 
Praca online na edukacyjnej 
platformie focus.olsztyn.pl 

Piotr Bzdyra 
piotr.bzdyra@spwer
bkowice.pl 
Librus 

Język 
angielski 
22.06.2020 

Temat lekcji: Cumulative review  - czytanie ze zrozumieniem. 
1) Przeczytaj blog o obozie przetrwania. Dla kogo czas spędzony na obozie 
był najtrudniejszy? - ćwiczenie 2 strona 38(zeszyt ćwiczeń). 
Przeczytaj tekst ponownie. Uzupełnij zdania właściwymi imionami 
uczestników obozu - ćwiczenie 3 strona 38(zeszyt ćwiczeń). 

 Praca indywidualna. 
Praca z kartą pracy. 

Piotr Bzdyra 
piotr.bzdyra@spwer
bkowice.pl 
Librus 

Język 
angielski 
23.06.2020 

Temat lekcji: Ćwiczenia gramatyczne - stopniowanie przymiotników. 
Wykonaj ćwiczenie online ze strony : http://www.focus.olsztyn.pl/gramatyka-
przymiotniki-stopniowanie-test-3.html - wypełnij luki stopniem wyższym 
przymiotników podanych w nawiasach. 

 

Praca indywidualna. 
Praca online na edukacyjnej 
platformie focus.olsztyn.pl 
 

Piotr Bzdyra 
piotr.bzdyra@spwer
bkowice.pl 
Librus 

Język 
angielski 
24.06.2020 

Temat lekcji: Wakacje - czytanie ze zrozumieniem.  
1) Wykonaj ćwiczenie online ze strony : 
https://lingua.com/pl/angielski/czytanie/vacation/?restart=1#questions 
Przeczytaj tekst pt.”Our Vacation”. Odpowiedz na pytania odnośnie 
przeczytanego tekstu 

 

Praca indywidualna. 
Praca online na edukacyjnej 
platformie lingua.com 
 

Piotr Bzdyra 
piotr.bzdyra@spwer
bkowice.pl 
Librus 

1. 
Biologia 
 

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 192 - 194; 
Wykonaj w zeszycie zadania 2 i 4             str. 194; 
Obejrzyj -  
https://epodreczniki.pl/a/radzimy-sobie-ze-stresem/DtWR0roTI; 
Podaj w punktach swoje sposoby radzenia sobie ze stresem; 

 

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

Marzena Gumieniak 
librus 
e-mail   
marzena.gumieniak 
@spwerbkowice.pl 

2. 
Biologia 
 

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 195 - 198; 
Wykonaj w zeszycie zadania 1, 2 i 4             str. 198; 
Obejrzyj -  
https://epodreczniki.pl/a/oko---narzad-wzroku/DByVW3EI0; 
Poszukaj w różnych źródłach informacji przykłady złudzeń optycznych; 

 

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

Marzena Gumieniak 
librus 
e-mail   
marzena.gumieniak 
@spwerbkowice.pl 

3. 
Biologia 
 

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 199 - 202; 
Wykonaj w zeszycie zadania 1, 3 i 4             str. 202; 
Obejrzyj -  
https://epodreczniki.pl/a/oko---narzad-wzroku/DByVW3EI0; 

 

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

Marzena Gumieniak 
librus 
e-mail   
marzena.gumieniak 
@spwerbkowice.pl 



4. 
Biologia 
 

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 203 - 206; 
Wykonaj w zeszycie zadania 2, 3 i 4             str. 206; 
Obejrzyj -  
https://epodreczniki.pl/a/ucho---narzad-sluchu-i-rownowagi/D12hc0UM9; 
 

 

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

Marzena Gumieniak 
librus 
e-mail   
marzena.gumieniak 
@spwerbkowice.pl 

Informatyka 
10.06.2020 

Temat: Kontynuujemy naukę programowania w Pixblocks 
W miarę możliwości programowo-sprzętowych rozwiązujcie kolejne zadania 
z Pixblocks. 
Program do pobrania: https://liblink.pl/QPoUAwb8gE 

 

Praca z komputerem w 
Internecie Program do 
pobrania:https://liblink.pl/QPo
UAwb8gE 

Piotr Kapusta 
dziennik 
elektroniczny 
e-mail: piotr.kapusta 
@spwerbkowice.pl 

Informatyka 
24.06.2020 

Temat: Zasady bezpiecznego korzystania z sieci 
Wykonaj prezentację na temat bezpiecznego korzystania z sieci. Pomocą 
może Ci służyć strona sieciaki.pl. Pamiętaj aby w ostatnim slajdzie napisać z 
jakich stron pobierałeś informacje.  
Jeśli nie posiadasz programu do tworzenia prezentacji przypominam, że 
mając adres na gmailu lub offce365 masz dostęp do tych programów.  
Plik prześlij lub udostępnij nauczycielowi. 

 Praca z komputerem w 
Internecie 

Piotr Kapusta 
dziennik 
elektroniczny 
e-mail: piotr.kapusta 
@spwerbkowice.pl 

Fizyka 
10.06.2020 

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

 Praca z e-podręcznikiem  
Konsultacje w szkole 

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

Fizyka 
24.06.2020 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o właściwościach materii 
- Zapoznaj się z tekstem powtórzenia dostępnym na stronie: 
https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-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  
Konsultacje w szkole 

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

Fizyka 
25.06.2020 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z kinematyki 
- Zapoznaj się z tekstem powtórzenia dostępnym na stronie: 
https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-z-
kinematyki/D12oZ15ib 
- Wykonaj ćwiczenia 1-10 z testu  dostępnego na tej samej stronie. 
- Dokonaj sprawdzenia poprawności swoich rozwiązań. 

 Praca z e-podręcznikiem  
Konsultacje w szkole 

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

 
Matematyka 

Temat lekcji: Graniastosłupy  - ich rodzaje. 
1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym.  Praca własna ucznia z 

podręcznikiem. 
Librus 
e-mail: 



08.06.2020 
 

2. Przeczytaj temat z podręcznika i przeanalizuj zawarte tam przykłady. 
3. Rozwiąż zadania:1 - 8 str. 248 - 250 

mari_ol@interia.pl 

 
Matematyka 
09.06.2020 

Temat lekcji: Graniastosłupy – ich rodzaje. 
1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 
2. Rozwiąż zadania 9 - 16 str. 251 -252 

 Praca własna ucznia z 
podręcznikiem. 

Librus 
e-mail: 
mari_ol@interia.pl 

Chemia 
09.06.2020 

Temat lekcji: Proces dysocjacji jonowej zasad. Zapisz temat w zeszycie 
przedmiotowym. 
1. Przeczytaj temat z podręcznika str. 222 – 224. 
2. Zrób notatkę do lekcji. 
3. Rozwiąż zadania 1 -4 str. 224 

 Praca własna ucznia z 
podręcznikiem. 

Librus 
e-mail: 
mari_ol@interia.pl 

 
Matematyka 
15.06.2020 

Temat lekcji: Przekroje graniastosłupów. 
1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 
2. Przeczytaj temat z podręcznika i przeanalizuj zawarte tam przykłady. 
3. Rozwiąż zadania:1 - 5 str. 254 

 Praca własna ucznia z 
podręcznikiem. 

Librus 
e-mail: 
mari_ol@interia.pl 

 
Matematyka 
19.06.2020 

Temat lekcji: Pole powierzchni graniastosłupa prostego. 
1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 
2. Przeczytaj temat z podręcznika i przeanalizuj zawarte tam przykłady. 
3. Rozwiąż zadania 1 – 5 str. 256. 

 Praca własna ucznia z 
podręcznikiem. 

Librus 
e-mail: 
mari_ol@interia.pl 

 
Chemia 
19.06.2020 
 

Temat lekcji: Tlenki i wodorotlenki – powtórzenie wiadomości. 
1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 
2. Rozwiąż zadania 1 -10 str. 226 

 Praca własna ucznia z 
podręcznikiem. 

Librus 
e-mail: 
mari_ol@interia.pl 

 
Matematyka 
22.06.2020 
 

Temat lekcji: Pole powierzchni graniastosłupa prostego. 
1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 
2. Rozwiąż zadania 6 – 10 str. 256 i 257. 

 Praca własna ucznia z 
podręcznikiem. 

Librus 
e-mail: 
mari_ol@interia.pl 

 
Matematyka 
23.06.2020 
 

Temat lekcji: Objętość bryły, jednostki objętości. 
1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 
2. Przeczytaj temat z podręcznika i przeanalizuj zawarte tam przykłady. 
3. Rozwiąż zadania 1 – 8 str. 261. 

 Praca własna ucznia z 
podręcznikiem. 

Librus 
e-mail: 
mari_ol@interia.pl 

 
Matematyka 
25.06.2020 
 

Temat lekcji: Objętość graniastosłupa prostego. 
1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 
2. Przeczytaj temat z podręcznika i przeanalizuj zawarte tam przykłady. 
3. Rozwiąż zadania 1 – 8 str. 263. 

 Praca własna ucznia z 
podręcznikiem. 

Librus 
e-mail: 
mari_ol@interia.pl 



 
Chemia 
23.06.2020 
 

Temat lekcji: Czego uczyliśmy się na lekcjach chemii w klasie VII? 
Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym.  Praca własna ucznia z 

podręcznikiem. 

Librus 
e-mail: 
mari_ol@interia.pl 

Język polski 
 
 

Temat: Wypowiedź argumentacyjna. 
Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń s. 97-99.  
  

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/eduka
cja/lekcje-z-internetu 

Elżbieta Gałecka-
Szwaczkiewicz 
Librus, e-mail, 
messenger 

Język polski 
 

Temat: Rozprawka.  
Wykonaj ćwiczenia s.100- 106 (zeszyt ćwiczeń).   
  

Elżbieta Gałecka-
Szwaczkiewicz 
Librus, e-mail, 
messenger 

Język polski 
 
 
 

Temat: Zdanie złożone powtórzenie wiadomości.  
Wykonaj ćwiczenia s. 31-41(zeszyt ćwiczeń). 
  

Elżbieta Gałecka-
Szwaczkiewicz 
Librus, e-mail, 
messenger 

Język polski 
 

Temat: Pisownia nie z imiesłowami.  
Wykonaj ćwiczenia s.74-75 w zeszycie ćwiczeń.  
  

Elżbieta Gałecka-
Szwaczkiewicz 
Librus, e-mail, 
messenger 

Język polski 
 
 
 

Temat: Podsumowanie wiadomości . 
Zapoznaj się z powtórzeniem wiadomości s.329-330,331-332. 
Wykonaj test powtórzeniowy  

Elżbieta Gałecka-
Szwaczkiewicz 
Librus, e-mail, 
messenger 

wychowane 
fizyczne 
8.06.2020 

Skacz po… zdrowie. Doskonalenie ćwiczeń na skakance. 
Wiecie, że skacząc na skakance; 
- wzmacniasz swoją wytrzymałość, 
- poprawiasz koordynację, 
- kształtujesz szybkość, 
- zwiększasz wydatek energetyczny (spalasz kalorie). 
- dobrze się bawisz. 
1.Czy Ty też potrafisz wykonać przeskoki zademonstrowane na filmiku: 
obunóż, bokserskie, bieg w miejscu, skoki w 
przód, pięta-palce, skip A, skoki na jednej nodze, podwójne, skoki ze zmianą 
stron, skrzyżne. 
2. Zanim zaczniesz ćwiczyć - PAMIĘTAJ O ROZGRZEWCE! 

 https://www.youtube.com/watc
h?v=HcR-oabwA5U 

Jarosław Kaczoruk 
jaroslawkaczoruk@ 
spwerbkowice.pl 



wychowane 
fizyczne 
9.06.2020 
 

Wyprowadzanie ataku szybkiego w przewadze – piłka koszykowa. 
Wiecie co to jest atak szybki w piłce koszykowej. 
Znacie też rodzaje ataku szybkiego w przewadze w piłce koszykowej. 
1. Wykonaj rozgrzewkę składającą się z 10-12 ćwiczeń 
ogólnorozwojowych 
2. Zapoznaj się z filmikami pokazowymi znajdującymi się w 
linkach. Zobacz jak jest przeprowadzany atak szybki na 
poziomie profesjonalnym. 

 

https://www.youtube.com/watc
h?v=UesjpRnrTzw 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=FwucmftGoMU 

Jarosław Kaczoruk 
jaroslawkaczoruk@ 
spwerbkowice.pl 

wychowane 
fizyczne 
15.06.2020 

Podstawowe ćwiczenia wzmacniające nasze ciało. 
- Znasz ćwiczenia wzmacniające. 
- Potrafisz samodzielnie przeprowadzić rozgrzewkę. 
- Zaprezentuję Ci ćwiczenia wzmacniające poszczególne partie naszego ciała. 
1) Wykonaj rozgrzewkę składającą się z 10-12 ćwiczeń 
ogólnorozwojowych Ćwiczenia wymyślasz samodzielnie. 
2) Wykonaj ćwiczenia wzmacniające nasze całe ciało. Ćwiczenia 
znajdują się w filmie pokazowym w linku. Wszystkie 
ćwiczenia wykonaj w 2 seriach po 30 s. 
3) Powodzenia 

 
https://www.youtube.com/watc
h?v=BPlgV2sBNxg&amp;feat
ure=youtu.be 

Jarosław Kaczoruk 
jaroslawkaczoruk@ 
spwerbkowice.pl 

wychowane 
fizyczne 
15.06.2020 

Kształtujemy swoją wytrzymałość w domu. 
Znacie już ćwiczenia na kształtowanie swojej wytrzymałości. 
Dlatego wykorzystamy je podczas ćwiczeń w domu. 
1) Wykonaj rozgrzewkę poranną składającą się z 10-12 ćwiczeń. 
2) Wykonaj ćwiczenia kształtujące Twoją wytrzymałość : 
- Pajacyki – 40 s 
- Skip A – 40 s 
- Skip C – 40 s 
- Step – 30s 
- Bieg w miejscu – 3 min. 
Pomiędzy ćwiczeniami 30 s przerwy. Powodzenia 

 Ćwiczenia wykonuj starannie i 
z dużą dokładnością. 

Jarosław Kaczoruk 
jaroslawkaczoruk@ 
spwerbkowice.pl 

wychowane 
fizyczne 
19.06.2020 

Doskonalenie ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha. 
Znacie doskonale wiele ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha ale 
zaprezentuję Wam jeszcze jedno 
1) Wykonaj swoją rozgrzewkę składającą się z 12 ćwiczeń. 
Ćwiczenia rozgrzewkowe wykonuj dokładnie, aby dobrze 
przygotować się do ćwiczeń wzmacniających. 
2) Wykonaj ćwiczenia na mm. brzucha znajdujące się w linku 
powyżej. Kliknij odnośnik znajdujący się na wysokości 
brzucha. Ćwicz. (wszystkie ćwiczenia oprócz biegu w 

 

https://view.genial.ly/5e9d4272
9f55700daa56320d/interacti 
 
Chcesz otworzyć link -klikaj 
na gwiazdki. 

Jarosław Kaczoruk 
jaroslawkaczoruk@ 
spwerbkowice.pl 



miejscu) 
3) Powodzenia 

wychowane 
fizyczne 
22.06.2020 

Doskonalenie ćwiczeń rozciągających. 
Wiecie doskonale, że rozciąganie jest bardzo ważnym elementem w sporcie. 
Choćby dlatego, żeby nie nabawić się kontuzji mięśni. Dlatego wykonujcie te 
ćwiczenia systematycznie. 
Wykonaj ćwiczenia rozciągające zaprezentowane w linku. Zastosuj się do 
poleceń prowadzącej. 

 https://www.youtube.com/watc
h?v=VCDZhard3Vs 

Jarosław Kaczoruk 
jaroslawkaczoruk@ 
spwerbkowice.pl 

wychowane 
fizyczne 
22.06.2020 

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/watc
h?v=gwZL1ySv51w 
Dla chłopców: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=oKLMHA9ylYo 
https://www.youtube.com/watc
h?v=uMHreHGYH9w 

Jarosław Kaczoruk 
jaroslawkaczoruk@ 
spwerbkowice.pl 

wychowane 
fizyczne 
23.06.2020 

Zasady asekuracji i samoasekuracji. Bezpieczne wakacje 
1) Wykonaj swoją rozgrzewkę. Ćwicz około 3-4 minut. 
2) Zapoznaj się z zasadami asekuracji i samoasekuracji, które znajdują się w 
linku. Klikaj na odnośniki na zdjęciu 
interaktywnym i utrwalaj wiedzę. 
3) Powodzenia. 

 

https://view.genial.ly/5ec76b2f
31834c0d95f47286/horizontal-
infographic-diagrams-untitled-
genially 

Jarosław Kaczoruk 
jaroslawkaczoruk@ 
spwerbkowice.pl 

j.rosyjski 
8.06.2020 

Урок  
 Тема:   Домашний очаг. Domowe ognisko 
Wykonaj ćwiczenia: 
1.  4,5/94.  

 

praca      
z podręcznikiem,   
konsultacje  
z nauczycielem   

Dorota Abramiuk 
Librus 
dorota.abramiuk 
@spwerbkowice.pl 

j.rosyjski 
15.06.2020 

Урок  
 Тема:   Повторяем не забываем.Rozdz.1-4. 
Wykonaj ćwiczenia w części powtórzeniowej podręcznika  po rozdziałach, w 
zeszycie ćwiczeń (zadania, których nie wykonaliśmy). 

 

praca      
z podręcznikiem,   
konsultacje  
z nauczycielem   

Dorota Abramiuk 
Librus 
dorota.abramiuk 
@spwerbkowice.pl 

j.rosyjski 
22.06.2020 

Урок  
 Тема : Повторяем не забываем. Rozdz.5-7.  
 Wykonaj ćwiczenia w części powtórzeniowej podręcznika po rozdziałach, w 
zeszycie  ćwiczeń (zadania, których nie wykonaliśmy). 

 

praca      
z podręcznikiem,   
konsultacje  
z nauczycielem   

Dorota Abramiuk 
Librus 
dorota.abramiuk 
@spwerbkowice.pl 

j.rosyjski 
25.06.2020 

Урок  
 Тема:  Прощай школа.     praca      

z podręcznikiem,   
Dorota Abramiuk 
Librus 



 Gry leksykalne. konsultacje  
z nauczycielem   

dorota.abramiuk 
@spwerbkowice.pl 

wychowane 
fizyczne 
8.06.2020 
 

FAIR PLAY W     SPORCIE . 
Odpowiedz  sobie na pytania :     
- czy twoja postawa jest zawsze sprawiedliwa? 
- czy uczciwie przestrzegasz zasad gry? 
- czy podporządkowujesz się decyzjom sędziego? 
- czy z szacunkiem odnosisz się do przeciwnika? 
-  czy potrafisz właściwie się zachować w sytuacji zwycięstwa 
i PORAŻKI? 
- czy umiesz podziękować za wspólną grę? 
Obejrzyj film, w którym zaprezentowano  postawy fair play 
Zapamiętaj , że nie wynik, a przede wszystkim uczciwa postawa jest  
najważniejsza i w sporcie i w życiu codziennym. 

 

https://www.wykop.pl/link/479
7645/sportowi-bohaterowie-
ludzie-fair-play-respect-in-
sports-czesc-1-jak/ 

Bartłomiej Sadowski 
Librus, 
 e-mail: 
bartlomiej.sadowsk
i@spwerbkowice.pl 

wychowane 
fizyczne 
9.06.2020 
 
 

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 
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. 

 

https://www.youtube.com/watc
h?v=iyG8p24Lptc 
https://www.youtube.com/watc
h?v=Ui-ndYWcThA 

Bartłomiej Sadowski 
Librus, 
 e-mail: 
bartlomiej.sadowsk
i@spwerbkowice.pl 
 

wychowane 
fizyczne 
06.2020 
 

Animal flow  

https://ewf.h1.pl/student/?token
=ZQGAtvMVQlrOeP3Fmacw
0Gvy4Iyfv2SUehWbxxTE7vn
1QV16Ai 

Bartłomiej Sadowski 
Librus, 
 e-mail: 
bartlomiej.sadowsk
i@spwerbkowice.pl 
 

wychowane 
fizyczne Animal flow c.d  https://ewf.h1.pl/student/?token

=3M9W8msLnSZqxvLqdFCD
Bartłomiej Sadowski 
Librus, 



06.2020 
 

Seiz0MKOmCR4g3vWWDAT
wQkd8g11Tw 

 e-mail: 
bartlomiej.sadowsk
i@spwerbkowice.pl 
 

wychowane 
fizyczne 
06.2020 
 

Próba Ruffiera 
Wykonaj test wydolnościowy zapisz swoje wyniki i prześlij na maila  

https://ewf.h1.pl/student/?token
=cwDUCxZi5wXtg6wdW7Ljr
9dUS8MxOm8HFLXpeqPfyIR
nsUjI0h 

Bartłomiej Sadowski 
Librus, 
 e-mail: 
bartlomiej.sadowsk
i@spwerbkowice.pl 
 

wychowane 
fizyczne 
06.2020 
 

Nauczanie przemieszczania w pozycjach niskich NE WAZA 
  

https://ewf.h1.pl/student/?token
=Mlo26rCxVz5y7dy4znN0Wn
gZcBbPq59i65ZG467szOuet3
Lhzm 

Bartłomiej Sadowski 
Librus, 
 e-mail: 
bartlomiej.sadowsk
i@spwerbkowice.pl 
 

wychowane 
fizyczne 
06.2020 
 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z abecadłem gimnastycznym 
Zapoznaj się z abecadłem gimnastycznym  Przeliteruj swoje imię i nazwisko i 
wykonaj 
ćwiczenia ogólnorozwojowe do każdej literki z imienia oraz nazwiska. 
 

  

Bartłomiej Sadowski 
Librus, 
 e-mail: 
bartlomiej.sadowsk
i@spwerbkowice.pl 
 

wychowane 
fizyczne 
06.2020 
 

Zwody - z przełożeniem nogi nad piłką, pojedynczy i podwójny 
  

https://ewf.h1.pl/student/?token
=UQJy4YL0vRwkYGDAxbk8
LGrnm62BgPxd63uAyVUqmd
Db1rMgFa 

Bartłomiej Sadowski 
Librus, 
 e-mail: 
bartlomiej.sadowsk
i@spwerbkowice.pl 
 

wychowane 
fizyczne 
06.2020 
 

Doskonalenie odbić forhendem i bekhendem z wykorzystaniem stolika 
  

https://ewf.h1.pl/student/?token
=kKtOhWH6dl22bWVIAPTR
vrSvB9IPvepYTLpHVMrVb2
FiOcBWGK 

Bartłomiej Sadowski 
Librus, 
 e-mail: 
bartlomiej.sadowsk
i@spwerbkowice.pl 
 

wychowane 
fizyczne Koniec roku szkolnego 2019/2020   Bartłomiej Sadowski 

Librus, 



06.2020 
 

 e-mail: 
bartlomiej.sadowsk
i@spwerbkowice.pl 
 

Historia 
10.06.2020 

Zapisz w zeszycie temat – „II Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej”. 
Przeczytaj z podręcznika wiadomości ze stron 260- 263 
Wykonaj w zeszycie ćwiczeń  zadania od 1,2,3,4,  s.116-117 

Wykonaj w 
zeszycie ćwiczeń  
Ćw.5, s.117 

Praca z podręcznikiem, 
zeszytem ćwiczeń, mapą, 
infografiką, 
i tekstem źródłowym. 
Po wykonaniu pracy wyślij 
zdjęcie  
z zeszytu ćwiczeń. 

Czesława Mociak 
Librus 
Poczta internetowa: 
czeslawa.mociak 
@spwerbkowice.pl 

Historia 
24.06.2020 

Zapisz w zeszycie temat –  „Polska w przededniu II wojny światowej”. 
Przeczytaj z podręcznika wiadomości ze stron 264- 267 
Obejrzyj filmik(6 min 24 s) wpisując link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ARYjS45qmww 
Wykonaj w zeszycie ćwiczeń  zadania od 1,3,4,  s.118-119 

Obejrzyj filmik(5 
min 36 s) wpisując 
link: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=O
StaMV3-q-A 
Wykonaj w 
zeszycie ćwiczeń  
Ćw.2, s.118 

Praca z podręcznikiem, 
zeszytem ćwiczeń, mapą, 
filmem  
i tekstem źródłowym. 
Po wykonaniu pracy wyślij 
zdjęcie z zeszytu ćwiczeń. 

Czesława Mociak 
Librus 
Poczta internetowa: 
czeslawa.mociak 
@spwerbkowice.pl 

Historia 
25.06.2020 

Zapisz w zeszycie temat – 
„Podsumowanie rozdziału VII- Polska  
w okresie międzywojennym”. 
Przeczytaj z podręcznika wiadomości ze stron 268-269 
Wykonaj w zeszycie ćwiczeń  zadania od 1,2,3,4, s.120-121 

https://www.youtu
be.com/watch?v=z
Mk8MsslyRs 
Wykonaj w 
zeszycie ćwiczeń  
Ćw.5, s.121 

Praca z podręcznikiem, 
zeszytem ćwiczeń, mapą, 
filmem  
i tekstem źródłowym. 
Po wykonaniu pracy wyślij 
zdjęcie z zeszytu ćwiczeń. 

Czesława Mociak 
Librus 
Poczta internetowa: 
czeslawa.mociak 
@spwerbkowice.pl 

Język 
 Rosyjski 
 8.06.2020 
 

Temat lekcji:  Кто что делает дома? 
1. Dzisiaj przygotuj ćwicz. 5 str. 92 w podręczniku, napisz w zeszycie! 
2. Następnie napisz ćwicz. 4 str. 50 w zeszycie ćwiczeń. 
Powodzenia! 

 Praca z podręcznikiem i 
zeszytem ćwiczeń 

Alicja Kusiak 
alak12kusiak@gmail
.com 
messenger 
 

Język 
 Rosyjski 
 15.06.2020 
 

Temat lekcji:  Конфликт поколений. 
1. Dzisiaj przygotuj ćwicz. 6aб str. 92 w podręczniku, napisz w zeszycie! 
2. Następnie napisz ćwicz. 5  str. 50 w zeszycie ćwiczeń. 
Powodzenia! 

 Praca z podręcznikiem i 
zeszytem ćwiczeń 

Alicja Kusiak 
alak12kusiak@gmail
.com 
messenger 
 



Język 
 Rosyjski 
18.06.2020 

Temat lekcji:  Temat lekcji:  Ćwiczenia powtórzeniowe – rozdział 7 
Wykonaj ćwicz. 1, 2, 3, 4, 5 str. 93  Praca z podręcznikiem i 

zeszytem ćwiczeń 

Alicja Kusiak 
alak12kusiak@gmail
.com 
messenger 
 

Język 
 Rosyjski 
22.06.2020 

Temat lekcji:  Temat lekcji:  Ćwiczenia powtórzeniowe – rozdział 7 
Wykonaj ćwicz. 6, 7, 8, 9 str. 94 
 

 Praca z podręcznikiem i 
zeszytem ćwiczeń 

Alicja Kusiak 
alak12kusiak@gmail
.com 
messenger 
 

Język 
 Rosyjski 
 25.06.2020 
 

Temat lekcji:  WESOLYCH WAKACJI! 
Odpoczywaj przyjemnie i bezpiecznie!  Praca z podręcznikiem i 

zeszytem ćwiczeń 

Alicja Kusiak 
alak12kusiak@gmail
.com 
messenger 
 

Geografia 
9.06.2020 
 

Temat: Badanie własnego regionu. 
1.Przeczytaj tekst w podręczniku na str.240 – 243. 
2.Wykonaj ćwiczenia 1 – 4 na str. 107 – 109. 
3.Korzystając z map tematycznych w atlasie geograficznym scharakteryzuj 
środowisko naturalne Wyżyny Lubelskiej. 
 

 

Praca indywidualna  z 
podręcznikiem, atlasem 
geograficzny, dostępne źródła 
informacji. 

Anna Piluś 
Librus 
 

Geografia 
12.06.2020 
 

Temat: Jak zaplanować wycieczkę. 
1.Uważnie, ze zrozumieniem przeczytaj tekst w podręczniku. 
2. Biorąc pod uwagę zasady planowania, bezpieczeństwa zaplanuj i opisz 
wycieczkę w dowolny zakątek Polski. 
W opisie uwzględnij miejsca i przedstaw ich, charakterystyczne, godne 
odwiedzenia cechy. 

Chętni wysyłają 
pracę do 
sprawdzenia. 
 

Praca indywidualna  z 
podręcznikiem, atlasem 
geograficzny, dostępne źródła 
informacji. 

Anna Piluś 
Librus 
anna.pilus@ 
spwerbkowice.pl 

Geografia 
19.06.2020 
 

Temat: Formy współpracy regionalnej. 
1.Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku na str.248/249. 
2.W zeszycie przedmiotowym czym charakteryzują się  euroregiony, miasta 
bliźniacze. 
3.Wykonaj ćwiczenia 1 – 6 na str.112/113. 

 

Praca indywidualna  z 
podręcznikiem, atlasem 
geograficzny, dostępne źródła 
informacji. 

Anna Piluś 
Librus 
anna.pilus@ 
spwerbkowice.pl 

Geografia 
23.06.2020 
 

Temat: Moja mała ojczyzna . 
1.Przeczytaj uważnie temat w podręczniku na stronie 248/249. 
2.Wykonaj ćwiczenia 1 – 5 na str. 114 – 116. 
3.Wykonaj zadania  podsumowujące dział – praca dla chętnych .  

Notatkę wyślij do 
sprawdzenia 

Praca indywidualna  z 
podręcznikiem, atlasem 
geograficzny, dostępne źródła 
informacji. 

Anna Piluś 
Librus 
anna.pilus@ 
spwerbkowice.pl 



Plastyka 
8.06.2020 
 

Uczeń zapoznaje się z tekstem w podręczniku „Plastyka 7” str.  90 – 91. 
- W zeszycie przedmiotowym pisemnie odpowiedzieć na pyt.: 1, 2 str. 91. 
- Przyswaja zdobyte wiadomości. 
 

 
Praca z podręcznikiem, praca 
pisemna 
 

Zdzisława Tracz-
Mardofel 
zdzislawa.tracz@sp
werbkowice.pl 
oraz librus 

Plastyka 
15.06.2020 
 

Uczeń zapoznaje się z wiedzą zawartą na str. 93 w podręczniku „Plastyka 7”. 
- W zeszycie przedmiotowym pisemnie wyjaśnia pojęcia ze str. 93 w 
podręczniku „Plastyka 7”. 
Uczeń ogląda dzieła sztuki zawarte w podanym linku: 
https://www.google.com/search?q=dzie%C5%82a+sztuki+XIX+i+XX+wieku
&client=firefox-b-
d&sxsrf=ALeKk03_pCgO31DXzuJWqI3iXeONijzyNQ:1591348130219&so
urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwizzI_gqerpAhVumYsKHbnCB
3MQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1344&bih=698  

 
Praca z podręcznikiem,  
oglądowa  
 

Zdzisława Tracz-
Mardofel 
zdzislawa.tracz@sp
werbkowice.pl 
oraz librus 

Plastyka 
22.06.2020 
 

Uczeń powtarza zdobytą wiedzę o plastyce w szkole podstawowej.  
  Praca z podręcznikiem 

Zdzisława Tracz-
Mardofel 
zdzislawa.tracz@sp
werbkowice.pl 
oraz librus 

Informatyka 
10.06.2020 
 

Temat: Prezentacja multimedialna c.d. 
1. Dopracuj zadaną na wcześniejszej lekcji prezentację multimedialną i 

prześlij na skrzynkę nauczyciela. 
 Podręcznik, Zeszyt ćwiczeń  

Internet 

Marta Mielniczek 
Librus 
Poczta 
elektroniczna: 
mielnikm1@wp.pl 

Informatyka 
24.06.2020 
 

Temat: Podsumowanie i utrwalenie wiadomości. 
1. Rozwiąż test z zakresu wiedzy i umiejętności informatycznych z kl. 

IV - VIII. 
 

Librus 
Podręcznik 
Internet 

Marta Mielniczek 
Librus 
Poczta 
elektroniczna: 
mielnikm1@wp.pl 

Muzyka 
25.06.2020 
 
 

Temat: Muzykoterapia. 
1. Proszę zapoznać się z wiadomościami ze strony: 
https://liblink.pl/43I7ujf1mx 
2. Do zeszytu zapisz co oznacza słowo MUZYKOTERAPIA, 
3. Wykonaj ćwiczenie 2, 3, 5 - http://epodreczniki.pl/ 

 Strona internetowa: 
http://epodreczniki.pl/ 

Marta Mielniczek 
Librus 
Poczta 
elektroniczna: 
mielnikm1@wp.pl 

Religia  
19.06.2020 Temat 54 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.  Karty pracy, podręcznik, 

czytanka, praca własna ks. Marcin Lewczuk 



 

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,  modlitwa 
do św. Michała Archanioła. Zachęcam również do odmówienia 10 różańca 
świętego. 
  Następnie przechodzimy do tematu dzisiejszej lekcji, który znajduje 
się w książce  na str. 173-175. 
Po zapoznaniu się z treścią podręcznika ( ok 15 min), przechodzimy do 
wykonania ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń na str. 68. W zadaniu pierwszym na 
podstawie fragmentów Pisma Świętego należy napisać, czym jest 
Eucharystia. Zadanie kolejne polega na dokończeniu zdań na podstawie treści 
zawartych w podręczniku. Życzę owocnej pracy z Panem Bogiem. 

iratti@tlen.pl  
messenger 

Religia  
25.06.2020 

Temat Modlitwa w czasie wakacji. 
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 będzie 
dotyczył modlitwy. 
Katechizm Kościoła Katolickiego w jasny sposób mówi, że modlitwa –  jest 
wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne 
dobra. Z jakiej pozycji mówimy w czasie modlitwy? Z wyniosłości naszej 
pychy i własnej woli czy też z "głębokości" (Ps 130, 1) pokornego i 
skruszonego serca? Ten, kto się uniża, będzie wywyższony. Podstawą 
modlitwy jest pokora. "Nie umiemy się modlić tak, jak trzeba" (Rz 8, 26). 
Pokora jest dyspozycją do darmowego przyjęcia daru modlitwy: Człowiek 
jest żebrakiem wobec Boga.  Żeby  nie zapomnieć o modlitwie w czasie 
wakacji zachęcam was abyście codziennie rano i wieczorem odmawiali 
pacierz, jak również w każdą Niedzielę uczestniczyli w Mszy św. Udanych 
wakacji życzę z Panem Bogiem. 
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