
 

ZDALNE NAUCZANIE  W KLASIE VI c 

 

05. – 22. maj 2020 r. 

Lp. Dla klasy VI c 05-22.05. 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 

 

1 

05.05  

język polski 

Temat: Wielka moc Wielkanocy. 
 

1. Zapoznanie z wierszem Jana 

Twardowskiego ,,Wielkanocny pacierz 

oraz z przydatnymi słowami - około 10 

minut, 

2. Napisanie o sytuacji i uczuciach osoby 
mówiącej w wierszu: 

- Po przeczytaniu: 

s. 337 ćw. 1 - około 10 minut, 
s. 337 ćw. 2 - około 10 minut, 

s. 337 ćw. 3 - około 5 minut, 

s. 337 ćw. 4 - około 5 minut. 
3. Wykonanie zdjęć i przysłanie - około 

5 minut. 

 

Dla chętnych: 

Redaguję opowiadanie twórcze na 

temat: 

Co by się stało, gdyby Demeter nie 

odnalazła córki? 

Praca indywidualna z podręcznikiem 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.pl 

lub na Librus  

 

Elżbieta Bieńkowska 

Bulisz 

2 

05.05 

język polski 

Temat: Poznajemy frazeologizmy. 

 
1. Wyjaśniam znaczenie sformułowań 

oraz układam dwa zdania - ćwiczenie 
6 s. 337  - około 20 minut, 

2.Wykonuję ćwiczenie 8 s. 337 - 

około 10 minut, 
3.TŁUMACZĘ: 

Frazeologizmy to połączenia dwóch 

lub więcej wyrazów, którego 

Dla chętnych 

Przedstawiam hipotezę o skutkach 

całkowitej urbanizacji 

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


znaczenie jest odmienne od sensu 

dyktowanego przez poszczególne 
wyrazy składające się na związek np. 

wyszło szydło z worka, i po krzyku, 

koń by się uśmiał. 
4. Wyjaśniam znaczenie 

frazeologizmów: 

- ,,ktoś ma muchy w nosie, ,,mucha 
komuś siadła na nos - znaczy, że ktoś 

grymasi, kaprysi, złości się i dąsa bez 

powodu, 
- ,,mówić, gadać jak do słupa, jak do 

ściany = mówić na próżno, gdyż ten, 

do kogo kierowane są słowa przyjmie 
je obojętnie, nie reaguje na nie. 

5. Dla chętnych - wyjaśnienie kilku 

ciekawych frazeologizmów - około 10 
minut. 

6. Wykonanie zdjęć i przysłanie - 

około 5 minut. 
LEKCJE PRZYSYŁAMY NA 

NOWY EMAIL 

05.05 Technika 

Temat: Materiały elektrotechniczne 

Przeczytaj temat ze stron 96- 97 

podręcznika. 

Wykonaj zadanie 2: Czy już umiesz? 
str. 97 w zeszycie. 

 
Praca z podręcznikiem 

 

dziennik elektroniczny 

e-mail: 

piotr.kapusta@spwerbkowice.pl 

Piotr Kapusta 

4 

05.05 

w-f 

Zaangażowana skakanka. 

Zalety skakania na skakance. 

Przedstawiam Wam innowacyjne metody 

ruchu, dzięki którym Wasze ciało 

nabierze siły, wytrzymałości i jędrności. 

Wszystkie ćwiczenia w linku. 

 

http://sporttopestka.pl/zaangazowana-
skakanka-zalety-skakania-na-skakance-

30-korzysci-skakanki/ 

Metoda zadaniowa ścisła. 

Ćwiczenia staraj się wykonywać solidnie i dużą 

dokładnością. 

 jarekkaczoruk@onet.pl 

Jarosław Kaczoruk 

 

5.05.2020 wychowanie 
fizyczne 

Sylwetka znanego sportowca. 

Proszę zapoznać się z sylwetką 

polskiego siatkarza, reprezentanta Polski 

w piłce siatkowej mężczyzn – Michała 

http://sporttopestka.pl/zaangazowana-
skakanka-zalety-skakania-na-skakance-

30-korzysci-skakanki/ 

Metoda  zadaniowa ścisła. 

 

jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław Kaczoruk 



Winiarskiego. Waszym zadaniem będzie 

napisanie pracy: Sylwetka ulubionego 

sportowca. 

6 

05.05 

zaj. z wych. 
3. Podstawowe zasady udzielania 

pomocy przedmedycznej /pielęgniarka 

Praca służby zdrowia podczas 

pandemii.  
 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.pl 

lub na Librus  

 

Elżbieta Bieńkowska 

Bulisz 

7 

05.05 

religia 

Temat : ,,Święci żyją wśród nas i chcą 

nam pomagać”. Ciąg dalszy tematu 
.Podrecznik-str.173-179 

Zadanie-4i5-str.63 Praca z podręcznikiem, karty pracy , Pismo Święte 

Librus 

 

Aleksandra 

Czulińska 

 

 

 

 

 

1 

06.05 

historia 
Przeczytaj temat: Epoka Napoleona 

Bonaparte od strony  194 do 198 

Okoliczności uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja i zawiązania 

konfederacji targowickiej. Ćw. 

1, s. 162, ćw. 4, s. 168. 

Praca z podręcznikiem, mapą i infografiką  ibrus Marek Mazur 

2 

06.05 

matematyka 

Temat: Dodawanie liczb wymiernych 

Przeczytaj temat ze strony 252-253. 

Przepisz podane na niebiesko definicje do 

zeszytu. 

Zadanie: 2-6 str. 253-254. 

Ćw. 3,4 str. 83 

Lekcja online 

Podręcznik, ćwiczenia 

dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 

Dorota Kędziora 

6.05.2020 wychowanie 
fizyczne Obejrzyj film: „Zwycięski gol” 

„Jeden z najlepszych filmów o piłce nożnej. 

Wspaniała opowieść o małym klubie 
piłkarskim, który pomimo tego że grają w 

nim sami amatorzy mierzy się z 

największymi szkockimi klubami 
piłkarskimi. 

https://youtu.be/T2OypiCeO28 Metoda  zadaniowa ścisła. jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław Kaczoruk 

       

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


5 

06.05 

język polski 

Temat:  Znak interpunkcyjny wagi średniej. 

1. Przypominam sobie ,,Nową 
wiadomość’’ s. 319,- około 5 minut 

2. Prawidłowo stosuję średnik w 

wypowiedzeniach: 
3. Wykonuję ćwiczenia: 3,4,5. 6 s. 302 – 

około  35 minut. 

4. Rozwiązuję zagadki: 
- ile kropek dadzą nam razem średnik, 

kropka, dwukropek i wielokropek. 

- Czy po sredniku kolejną część 
wypowiedzenia piszemy wielką, czy 

małą literą? 

 

Wykonuję zdjęcia i wysyłam na nowy email   

elzbieta.bulisz@spwerbkowice.p – 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 

06.05.2020 Język angielski 

Temat lekcji: Review – podsumowanie 

materiału z rozdziału 6 w formie zadań 

utrwalających. 

1) Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami 

podanymi w ramce :a,an,the,- (no article oraz 

will/won’t) - zadanie 3 strona 75(podręcznik) 

2) Ułóż pytania (past continuous) z podanych 

wyrazów - zadanie 4 strona 75(podręcznik) 

3) Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasu 
przeszłego podanych czasowników (past 

continuous/past simple) - zadanie 5 strona 

75(podręcznik) 

 

 

Zadanie dodatkowe: 

Wykonaj zadanie 3 na karcie pracy 

„Unit 6 Reinforcement” - Ułóż i 

napisz pytania z podanych 

wyrazów( past continuous) 

Wykonaj zadanie 5 na karcie 

pracy„Unit 6 Reinforcement” - 

znajdź i popraw błędy w zdaniach. 

Karty pracy znajdują sie na mailu: 

werbkowiceklasy6@wp.pl 

Praca z podręcznikiem. 

Karty pracy  

Praca indywidualna. 

piotr.bzdyra@spwerbkowice.pl   

lub przez Librus 

Piotr Bzdyra 

7 

06.05 

religia 

Temat :, Męczeństwo św. Szczepana  

przykładem mężnego dawania 

świadectwa”..   .Podręcznik -str.180-182 

Zeszyt ćwiczeń .Wykonanie 
zadania -1-2-str.64 

Praca z podręcznikiem ,karty pracy , Pismo Święte 

Librus 

 

Aleksandra 
Czulińska 

 

 

 

 

 

 

mailto:elzbieta.bulisz@spwerbkowice.p
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
mailto:werbkowiceklasy6@wp.pl
https://poczta.wp.pl/k/


 

 

1 

07.05 

historia Zapoznaj się ze stroną internetową 
https://epodreczniki.pl/a/tyran-albo-geniusz-imperium-
napoleona/DFM6lmF8x 

Praca ze stroną 
internetową 

librus Marek Mazur 

2 

07.05 

język polski 

Temat: ,,Bo sztuką jest dobra segregacja . 

 
 

Wchodzę na stronę www.kampaniespoleczne.pl 

Wyszukuję temat: ,, Bo sztuką jest dobra segregacja, 
około 5 minut, 

Wykonuję ćw. 7 s. 323 - około 20 minut, 

Dostrzegam różnice między reklamą społeczną i 
komercyjną. Dzielę podane zdania na tematykę 

dotyczącą reklamy społecznej i komercyjnej. 

Zaznaczam S= społeczna, K= komercyjna. 
TŁUMACZĘ: 

Zachęca do kupna produktu. = K 

Kształtuje ludzkie postawy i emocje. = S 
 

Skłania do rezygnacji z pewnych przyzwyczajeń. 

Kreuje wizerunek firmy lub zakładu. 

Namawia do korzystania z usługi. 

Intencją reklamy jest wywołanie pożądanych zmian 

zachowania. 
Porusza ważne kwestie społeczne. 

Promuje różne artykuły niekoniecznie dobrej 
jakości. 

Intencją reklamy jest uzyskanie korzyści 

pieniężnych. 
Działa na korzyść innych. 

wykonanie około - około 15 minut  

 
Wykonuję zdjęcia i wysyłam na nowy email   

elzbieta.bulisz@spwerbkowice.pl  - około 5 minut 

 

 

Dla chętnych 

s. 295 ćw. 8 

Praca 
indywidualna z 

podręcznikiem 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.pl 

lub na Librus  

 

Elżbieta 
Bieńkowska 

Bulisz 

3 

07.05 

matematyka 

Temat: Odejmowanie liczb wymiernych 

Zad. 1-3str. 255  

 Podręcznik 

dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 

Dorota Kędziora 

7.05.2020 wychowanie 

fizyczne 
Doskonalenie umiejętności stosowania techniki gry w 

piłce nożnej. 

http://wychowaniefizyczne.pl/userfiles/_download/met_jarpn.pdf Metoda  

zadaniowa ścisła. 
jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław 

Kaczoruk 

https://epodreczniki.pl/a/tyran-albo-geniusz-imperium-napoleona/DFM6lmF8x
https://epodreczniki.pl/a/tyran-albo-geniusz-imperium-napoleona/DFM6lmF8x
mailto:elzbieta.bulisz@spwerbkowice.pl
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl


Przedstawiam Wam w linku krótką historię i technikę 

gry w piłkę nożną. Zapoznaj się z proponowanym 

materiałem. 

 

7.05.2020 wychowanie 

fizyczne 
Doskonalenie umiejętności stosowania przepisów gry 

w piłce ręcznej. 

Prezentuję Wam przepisy gry w piłce ręcznej 

dotyczące bramkarza. Zapoznajcie się z 

proponowanym materiałem. 

 

http://sporttopestka.pl/przepisy-gry-w-pilke-reczna-pole-

bramkowe/ 

Metoda  

zadaniowa ścisła. 
jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław 

Kaczoruk 

6 

07.05 

jęz. ros. 

Język rosyjski Temat lekcji: В театр или в кино? Ćwiczenia w słuchaniu i 
rozumieniu tekstu słuchanego oraz czytaniu i rozumieniu tekstu 

czytanego. 

 alak12@wp.pl 

 

Alicja Kusiak 

7 

07.05 

plastyka plastyka 

Uczeń zapoznaje się z tekstem w podręczniku „Plastyka 6” str. 86 - 

89  

W zeszycie przedmiotowym wyjaśnia pisemnie pojęcia: 

Hiperrealizm – (zw. fotorealizmem) celem jest przedstawianie 

rzeczywistości z jak największą precyzją (fotograficzną), (patrz: 

„Plastyka 6” str.88 – rzeźba ”Kobieta z wózkiem”). 

Land-art. – sztuka ziemi. Kierunek polegający na opakowywaniu 

tkaniną elementów pejzażu lub znanych budowli (patrz: „Plastyka 6” 

str. 88). 

 

Dodatkowo uczeń 
ogląda przykłady 

sztuki XX wieku 

(sztuka ziemi) 
klikając  podany  

obok link 

           link                   
Zdzisława Tracz-

Mardofel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alak12@wp.pl
https://www.google.com/search?q=sztuka+ziemi+opakowana+wyspa&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03UWYDc4Hu_v8FK_ETV53Mi_cArlA:1588581602573&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwixp_jQ55npAhWElosKHdCWDQQQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1344&bih=7P


8.04.2020 wychowanie 

fizyczne 
Doskonalenie umiejętności przewrotów 

w przód i w tył. 

Przewroty w przód i w tył robiliśmy już 

na jednej z lekcji ale nie były one 

jeszcze wykonane w sposób 

profesjonalny. Dlatego musicie jeszcze 

doskonalić te elementy gimnastyczne. 

Przygotowałem Wam 2 krótkie filmiki 

pokazujące jak poprawnie wykonać ten 

element oraz skorygować swoje błędy. 

Zastosuj się do poleceń osoby z 

filmików. 

 

Ćwiczenia staraj się wykonywać solidnie i 

dużą dokładnością, gdyż tylko wtedy 

przynoszą one pożądane efekty 

Metoda naśladowcza, zadaniowa ścisła. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JaW0tUrLYFc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hGjy4sAjZYE 

jarekkaczoruk@onet.pl Jarosław Kaczoruk 

8.04.2020 wychowanie 
fizyczne 

Nauka umiejętności stania na głowie z 

samosekuracją. 

Stanie na głowie to jeden z 

podstawowych elementów 

gimnastycznych na lekcjach 

wychowania fizycznego. Przygotowałem 

Wam  krótki filmik pokazujący jak 

poprawnie wykonać ten element oraz nie 

nabawić się kontuzji. Zastosuj się do 

poleceń osoby z filmiku.. 

Przed rozpoczęciem zadania zrób solidną 
rozgrzewkę z akcentem na mięśnie szyi i 

odcinka piersiowego. 

https://www.youtube.com/watch?v=CTKJ7bj0_nI jarekkaczoruk@onet.pl Jarosław Kaczoruk 

3 

 

08.05 

matematyka 

Temat: Odejmowanie liczb 

wymiernych 

Zad. 5-10 str.256 

Zad. 4, 11 str. 256 Podręcznik  

dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 

Dorota Kędziora 

08.05. MUZYKA 

Temat lekcji: Wariacje w muzyce. 

 

- poznanie formy wariacji w muzyce; 

- rozpoznawanie utworów muzycznych 
w formie wariacji; 

- określanie różnic melodyczno – 

rytmicznych między poszczególnymi 
wariacjami; 

- tworzenie prostych wariacji 

instrumentalnych. 

- 
Praca twórcza, samodzielna, Podręcznik, 

ćwiczenia 
Librus, e - mail Marta Mielniczek 

https://www.youtube.com/watch?v=JaW0tUrLYFc
mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl


 

 

 

5 

08.05 

język polski 

Temat: Na pożegnanie … 

Posumowanie! 

Analizuję schemat z podręcznika 
(Podsumowanie) – około 40 minut: 

- list oficjalny, 

- pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, h, ch, 

- średnik, 

- wymowa – zasady akcentowania, 
zasady intonacji, 

Głoski; spółgłoski miękkie i twarde, 
funkcje litery i, głoski dźwięczne i 

bezdźwięczne, głoski ustne i nosowe.  

 

Wykonuję zdjęcia i wysyłam na nowy 
email   

elzbieta.bulisz@spwerbkowice.p – 
około 5 minut 

 Praca indywidualna z podręcznikiem 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.pl 

lub na Librus  

 

Elżbieta 
Bieńkowska 

Bulisz 

6 

08.05 

biologia 

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika 
str. 138-143; 

Wykonaj w zeszycie zad. 1, 2 i 4          

str. 143; 

 

Obejrzyj -  
https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-

ladzie/DWbYjUuYk; 

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń                      
str. 58 – 59; 

Skorzystaj z dostępnych źródeł informacji 
i wyszukaj rekordzistów wśród ssaków 

pod względem wybranych przez ciebie 
czterech cech np. wielkości ciała 

(największy gatunek ssaka lądowego i 

wodnego), szybkość poruszania się 

Praca                                   z podręcznikiem,               

e-podręcznikiem, wykorzystaniem        innych 
źródeł wiedzy; 

Po wykonaniu pracy wyślij zdjęcie; 

dziennik elektroniczny; 

mail 
marzena.gumieniak@spwerbkowice.pl 

Marzena 

Gumieniak 

mailto:elzbieta.bulisz@spwerbkowice.p
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk
https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk


(najszybszy gatunek ssaka lądowego i 

wodnego) itp. 

08.05.2020 Język angielski 

Temat lekcji: „Fun Time” – 
podsumowanie i utrwalenie wiadomości 

z rozdziałów 5-6. 

Posłuchaj i prześledź treść historyjki 
obrazkowej “Planet X The plan “z 

nagraniem 2.24 - strona 76(podręcznik)  

1) Dopasuj fragmenty zdań do siebie na 
podstawie przeczytanej i wysłuchanej 

historyjki obrazkowej - zadanie 2 strona 

76(podręcznik) 

2) Wskaż zdania prawdziwe i fałszywe 

na podstawie ilustracji 

A i B - zadanie 6 strona 
77(podręcznik) 

Zadanie dla chętnych: 

1) Uzupełnij luki w tekście opowiadania 

właściwymi wyrazami na podstawie obrazków 

- zadanie 4 strona 77 (podręcznik) 

 

Praca z podręcznikiem. 

Praca indywidualna. 

piotr.bzdyra@spwerbkowice.pl   

lub przez Librus 

Piotr Bzdyra 

 

 

 

 

 

 

 

11.05.

2020 

 

wychowani

e fizyczne 
Doskonalenie ćwiczeń rozciągających poszczególne 

mięśnie ciała. 

Wiecie, że elastyczne mięśnie odpowiadają za 

prawidłową postawę, 

gibkość, zapewniają duży zakres ruchu. 

Ćwiczenia rozciągające stanowią podstawowy element 

treningu, 

Wykonaj każdego dnia zestaw znanych Ci 

ćwiczeń rozciągających na 

poszczególne partie mięśni:  ramion, 

brzucha, grzbietu, nóg (po dwa dowolne 

ćwiczenia 2serie. Ćwiczenie powinno 

trwać ok. 

30s. Ćwiczymy do końca maja. 

Ćwiczenia te omawialiśmy w szkole. 

Metoda zadaniowa ścisła. 

Ćwiczenia staraj się wykonywać solidnie i 

dużą dokładnością. 

 

jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław Kaczoruk 

https://poczta.wp.pl/k/


chronią przed kontuzją, zapobiegają przykurczom 

mięśni. 

 

11.05.

2020 

wychowani

e fizyczne 
Gra drużynowa: „Dwa ognie”. 

Gra drużynowa, celem której jedna drużyna próbuje 

poprzez zbicie wykluczyć zawodnika drużyny 

przeciwnej. 

Zapoznaj się z  podstawowymi 

przepisami i zasadami gry. 

Metoda  zadaniowa ścisła. 

 

jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław Kaczoruk 

3 

11.05. 

 

jęz. ros. 

 

Temat lekcji: На какой спектакль Маша купила 
билеты? Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. 

1. Przeczytaj jeszcze raz dialogi w ćwicz. 3 str. około 
110 i wykonaj ćwicz. 4 str. około 112, w którym 

należy przygotować pytanie do każdego z dialogów i 

napisać w zeszycie. 

2. Następnie zrób zdjęcie, wyślij! 

Pracuj systematycznie! Nie odkładaj na później! 

 Podręcznik 

alak12@wp.pl 

 

Alicja Kusiak 

11.05.
2020 

Język 
angielski 

Temat lekcji: Utrwalenie materiału z rozdziału 6. 

1) Odpowiedz na pytanie na podstawie przeczytanego 

tekstu - zadanie 1 strona 110 (podręcznik) -
Repetytorium. 

2) Wybierz poprawną odpowiedź na podstawie 

przeczytanego tekstu - zadanie 4 strona 
110(podręcznik). 

3) Określ rodzaj przeczytanego tekstu (przepis, 

fragment programu telewizyjnego, plan imprezy) - 
zadanie3 strona 110(podręcznik). 

 

Zadanie dla chętnych: 

1) Wskaż właściwą kolejność podanych 

zdań -zadanie 2 strona 110(podręcznik). 

 

Praca z podręcznikiem. 

Praca indywidualna. 

piotr.bzdyra@spwerbko

wice.pl   

lub przez Librus 

Piotr Bzdyra 

5 

11.05. 

matematyk

a 

Odejmowanie liczb wymiernych 

 

Zad. 13-15 str. 257 

Zadania dodatkowe: 

Czy umiesz? Sprawdź! Zad. 1-3 str. 

257 

Lekcja online 

podręcznik 

dorota.kedziora@spwer

bkowice.pl 

 

Dorota Kędziora 

6 

11.05.
. 

geografia 
Środowisko naturalne i gospodarka Europy – 

sprawdzian wiadomości 
 

Praca indywidualna z atlasem 
geograficznym, podręcznikiem i 

zeszytem ćwiczeń 

e – dziennik Librus 

anna.pilus@spwerbkow
ice.pl 

Anna Piluś 

mailto:alak12@wp.pl
https://poczta.wp.pl/k/
https://poczta.wp.pl/k/
mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl
mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl


1.Zapoznaj się ponownie z informacjami na temat 

środowiska przyrodniczego i gospodarki Europy w 

podręczniku na str.131 – 138. 

2.Pisemnie w zeszycie przedmiotowym wykonaj 

zadania podsumowujące dział. 

- do zadań jeżeli trzeba pisz wstęp, 

- pisz wyłącznie zdania prawdziwe, 

- diagramów nie rysuj, krótko opisz, 

Rozwiązane zadania wyślij do sprawdzenia 11.05. do 

godz. 16:00. 

 

11.05 
Informatyk

a 

Temat: Dziel się wiedzą! 

 

Przeczytaj temat: Dziel się wiedzą, następnie wykonaj 

zadanie z podręcznika: 

Sprawdź w Wikisłowniku, jak odmienia się przez 

przypadki słowo „kapelusz”. Posłuchaj jego wymowy 

w języku polskim, angielskim, czeskim i francuskim. 

 

Wszystkie informacje i instrukcje znajdują się w 

podręczniku oraz w pliku pdf (udostępnionej lekcji z 

podręcznika) w podanym linku:   

https://drive.google.com/file/d/1k0zBF8tGc-
hHCA0fi1XgWO47K6o33-gI/view?usp=sharing 

Przygotuj prezentację o jednym z 

polskich miast – skorzystaj z 

repozytorium 

opisanym w temacie. 

 

Praca z podręcznikiem 

Praca z komputerem w Internecie 

https://drive.google.com/file/d/1k0zBF

8tGc-hHCA0fi1XgWO47K6o33-

gI/view?usp=sharing  

 

dziennik elektroniczny 

piotr.kapusta@spwerbk

owice.pl 

dorota.kedziora@spwer

bkowice.pl 

 

Piotr Kapusta  

Dorota Kędziora 

8 

11.05 

etyka Wspomaganie ucznia.   indywidualna librus Bożena Wolańczuk 

 

 

1 

12.05 

jęz. polski 

 

. Temat: Białowieski Park Narodowy. 

1. Zapoznanie z fr. książki ,,Polska. Zabytki 

UNESCO - około 10 minut, 

2. Po przeczytaniu: 

Dla chętnych 

Czy Twoim zdaniem: Ziemia należy 
do człowieka, czy człowiek należy 

do Ziemi? 

Praca indywidualna z podręcznikiem 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.p

l lub na Librus  

 

Elżbieta Bieńkowska 

Bulisz 

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


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, 

s. 326 ćw. 5 - około 5 minut, 

s. 326 ćw. 6 - około 5 minut, 

s. 326 ćw. 8 - około 15 minut. 

2 

12.05 

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.p

l lub na Librus  

 

Elżbieta Bieńkowska 

Bulisz 

12.05 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 

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


lub konta poczty elektronicznej 

utworzonego na Gmailu - w tym 

przypadku wybierając aplikację 
Prezentacja. Pracę wyślij lub 

udostępnij na adres: 

piotr.kapusta@spwerbkowice.pl 
zapisując plik o nazwie: imię i 

nazwisko ucznia, klasa. 

12.05.
2020 

wychowani
e fizyczne 

Podstawowe elementy taktyki gry obronnej w 

koszykówce. 

Wiecie już co to jest taktyka zespołowa w piłce 

koszykowej, jakie są rodzaje gry obronnej: krycie 

„każdy swego”, krycie strefowe, obrona 

kombinowana. Dla przypomnienia link. 

 

 

Na podstawie skrótu meczu w linku 2 

spróbuj wyróżnić obronę strefową, 

indywidualną oraz kombinowaną 

oraz wskaż różnice. 

http://passionsport.pl/blog/2016/02/17/obrona-w-

koszykowce/ 

 

http://passionsport.pl/blog/2016/02/17/obrona-w-

koszykowce/ 

 

jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław Kaczoruk 

12.05.
2020 

wychowani
e fizyczne 

Podstawowe elementy taktyki gry w ataku w 

koszykówce. 

Wiecie już co to jest taktyka zespołowa w piłce 

koszykowej, jakie są rodzaje gry w ataku: atak 

pozycyjny, atak szybki (kontratak). 

 

 

 

 

 

W Linku nr 1 zobacz punkt SYSTEMY 

ATAKU POZYCYJNEGO 5 : 0 . 

W linku nr 2 jest skrót meczu 

koszykówki. Zobacz co jest ważne w 

grze w ataku i spróbuj wychwycić 

sposoby rozegrania. 

 

https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU1405 

 

https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU1405 

jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław Kaczoruk 

http://passionsport.pl/blog/2016/02/17/obrona-w-koszykowce/
http://passionsport.pl/blog/2016/02/17/obrona-w-koszykowce/
https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU1405


6 

12.05 

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

poświęcenia.   

.   

Wykonanie laurki dla mamy.  

- 

 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.p

l lub na Librus  

 

Elżbieta Bieńkowska 

Bulisz 

7 

12.05 

religia 

Temat:,, Męczeństwo św. Szczepana przykładem 

mężnego dawania świadectwa”-ciąg dalszy -

Podręcznik-str.180-182 

Zeszyt ćwiczeń -zadanie-  4i 5-
str.64-65 

Praca z podręcznikiem, karty pracy , Pismo 
Święte 

Librus Aleksandra Czulińska 

1 

13.05 

historia  Przeczytaj temat:  Upadek Napoleona. 
Napisz  odpowiedź do ćw. 1 ,2 ze 

strony 202 
Praca z podręcznikiem, z mapą ibrus Marek Mazur 

2 

13.05 

matematyka 

Mnożenie liczb wymiernych. 

Zapoznaj się z przykładami z podręcznika str. 259. 

Zrób notatkę z najważniejszych rzeczy. 

Zad. 1-3, 5 str. 259-260 

 

Lekcja online 

Podręcznik  

dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 

Dorota Kędziora 

13.05.

2020 

wychowani

e fizyczne 
Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu. 

Znacie już kilka ćwiczeń na wzmacnianie mięśni 

grzbietu. Potraficie też sami przeprowadzić 

rozgrzewkę. 

 

 

 

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) 

Metoda zadaniowa ścisła jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław Kaczoruk 

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


- 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 ). 

13.05.

2020 

wychowani

e fizyczne 
Podstawowe elementy taktyki gry obronnej w piłce 

ręcznej. 

Wiecie już co to jest taktyka zespołowa w piłce 

ręcznej, jakie są rodzaje gry obronnej: 5:1, 4:2, 3:3, 

3:2:1, 6:0. 

Dla przypomnienia link. 

 

 

 

 

Na podstawie skrótu meczu w linku 2 

spróbuj wyróżnić obronę jaka najczęściej 

występuje 

https://jestesfit.com/sporty/inne-sporty/pilka-reczna-

szesc-strategii-obrony-nie-do-pokonania/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w0C9DDt5h

AA 

jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław Kaczoruk 

5 

13.05 

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, 

Dla chętnych  

s. 293 ćw. 7 

Praca indywidualna z podręcznikiem 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.

pl lub na Librus  

 

Elżbieta Bieńkowska 
Bulisz 

https://jestesfit.com/sporty/inne-sporty/pilka-reczna-szesc-strategii-obrony-nie-do-pokonania/
https://jestesfit.com/sporty/inne-sporty/pilka-reczna-szesc-strategii-obrony-nie-do-pokonania/
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl


4. Analizuję dzieło sztuki, zwracając uwagę na 
zastosowane w nim plastyczne środki wyrazu. – 

około 5 minut. 

13.05.

2020 

Język 

angielski 

Temat lekcji: Czas present perfect w kontekście 

przeczytanej i wysłuchanej historyjki. 

1) Przeczytaj tekst i posłuchaj nagrania (2.25). 

Wybierz poprawne odpowiedzi na podstawie 

wysłuchanej i przeczytanej historyjki obrazkowej - z 
zadanie 2 strona 78 (podręczniku). 

2) Wyszukaj i popraw błędy w podanych dialogach na 

podstawie historyjki obrazkowej - zadanie 4 strona 
79(podręcznik). 

 

Zadania dla chętnych: 

1) Odpowiedz na pytanie na podstawie 

przeczytanych dialogów - zadanie 1 

strona 36(zeszyt ćwiczeń). 

2) Dopasuj pytania do odpowiedzi - 

zadanie 2 strona 36(zeszyt ćwiczeń). 

 

 

Praca z podręcznikiem. 

Praca z zeszytem ćwiczeń. 

Praca indywidualna. 

piotr.bzdyra@spwerbkowice.pl   

lub przez Librus 

Piotr Bzdyra 

7 

13.05 

religia 
Temat:,, Stoję w obronie krzywdzonych , jak św. 

Stanisław”.Podręcznik-183-185 

Zeszyt ćwiczeń-zadania -1-2-str.65-

66( dla wszystkich ) 

Zadanie-3,4 -str.66 dla chętnych 

Praca z podręcznikiem, karty pracy, Pismo 

Święte 
Librus, Gmail Aleksandra Czulińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

14.05 

historia Przeczytaj temat:  Upadek Napoleona. 
Wykonaj ćwiczenie 3 ze 

strony 202 
Praca z podręcznikiem librus 

Marek 

Mazur 

2 

14.05 

język polski 

Temat: Czy warto budować mur wokół siebie? 

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

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


- określam tematykę oraz problematykę 
utworu, 

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

stereotyp, 

- wyjaśniam zwroty o znaczeniu przenośnym. 

Po przeczytaniu: 

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

276. 

3 

14.05 

matematyka 

Mnożenie liczb wymiernych 

Zad. 4, 6,7 str. 260 

 Podręcznik 

dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 

Dorota 
Kędziora 

4, 5 

14.05 

w-f  

Przygotujcie się z tego zakresu, 

ponieważ w późniejszym 
terminie będą organizowane 

quizy na temat przepisów  z 

poszczególnych gier 
zespołowych. 

Temat na 2 godziny 
lekcyjne 

 jarekkaczoruk@onet.pl 

Jarosław 

Kaczoruk 

 

      
 

6 

14.05 

jęz. ros. 

Temat lekcji: Популярные русские сказки. 

1. Dzisiaj przeczytaj informację o znanych 
bajkach rosyjskich (str. około 113 - niebieskie 

tło), znajdź inne w Internecie, spróbuj obejrzeć 

jakąś i zrób rysunek do jednej z nich, lub 
krótko opisz po polsku! Zrób zdjęcie i wyślij! 

 Podręcznik Internet 

alak12@wp.pl 

 

Alicja 

Kusiak 

7 

14.05 

plastyka 

Uczeń zapoznaje się z tekstem w podręczniku 

„Plastyka 6” str.  90 -93 oraz str. 98 

W zeszycie przedmiotowym wyjaśnia pisemnie 

pojęcia: 

Dodatkowo może poszerzyć 
swoją wiedzę oglądając 

wytwory sztuki  tych 

kierunków, klikając podany 
link 

 Praca  teoretyczna, pisemna. 

https://www.google.com/search?q=kubizm+obrazy&client=firefox-b-

d&sxsrf=ALeKk01JVLM5rpm1iLjXHjJI2_1Ekw1Bhw:1588615386484

&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjN8a6-

zdzislawa.tracz@spwerbkowice.pl 

oraz librus 

Zdzisława 

Tracz-

Mardofel 

mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl
mailto:alak12@wp.pl
https://www.google.com/search?q=kubizm+obrazy&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01JVLM5rpm1iLjXHjJI2_1Ekw1Bhw:1588615386484&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjN8a6-5ZrpAhXJmIsKHUrKBG0Q_AUoAXoECBIQAw&biw=1344&bih=704
https://www.google.com/search?q=kubizm+obrazy&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01JVLM5rpm1iLjXHjJI2_1Ekw1Bhw:1588615386484&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjN8a6-5ZrpAhXJmIsKHUrKBG0Q_AUoAXoECBIQAw&biw=1344&bih=704
https://www.google.com/search?q=kubizm+obrazy&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01JVLM5rpm1iLjXHjJI2_1Ekw1Bhw:1588615386484&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjN8a6-5ZrpAhXJmIsKHUrKBG0Q_AUoAXoECBIQAw&biw=1344&bih=704
mailto:zdzislawa.tracz@spwerbkowice.pl


Fowizm – artyści w swoich dziełach stosowali 

żywą, zróżnicowaną kolorystykę często 

abstrakcyjną (tzn. niezgodną z rzeczywistością). 

Przedstawicielem kierunku był Henri Matisse. 

Abstrakcjonizm – sztuka ta jest 

bezprzedmiotowa, nie przedstawia obrazu 

rzeczywistego, nie opowiada żadnej historii. 

Abstrakcjonizm dzieli się na spontaniczny i 

geometryczny. Przedstawiciele  kierunku: 

Wassil Kandinski, Piet Mondrian. 

Kubizm – artyści upraszczali elementy 

kompozycji do form geometrycznych. 

Przedstawiciele kierunku: Pablo Picasso, 

Georges Brague. 

Pop-art – sztuka popularna (etykiety na różnego 

rodzaju opakowania, reklama). Przedstawiciel: 

Andy Warhol. 

Op-art – sztuka optyczna jej zadaniem jest 

oddziaływanie na wzrok widza. 
Przedstawicielem min. jest Bridget Riley. 

5ZrpAhXJmIsKHUrKBG0Q_AUoAXoECBIQAw&biw=1344&bih=704 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.2020 wychowanie 
fizyczne 

Utrwalamy wiedzę na temat Nowożytnych Igrzysk 

Olimpijskich. 

Znacie kilka podstawowych informacji na temat 

igrzysk olimpijskich. 

Dla przypomnienia i zgłębienia Waszej wiedzy 

przesyłam link. 

Zapoznaj się z linkiek 
aby dowiedzieć się 

więcej na temat 

igrzysk olimpijskich. 

https://view.genial.ly/5e9d81e4f69c430d827403b8/interactive-
image-interactive-image 

jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław 
Kaczoruk 

https://www.google.com/search?q=kubizm+obrazy&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01JVLM5rpm1iLjXHjJI2_1Ekw1Bhw:1588615386484&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjN8a6-5ZrpAhXJmIsKHUrKBG0Q_AUoAXoECBIQAw&biw=1344&bih=704


 

 

15.05.2020 wychowanie 
fizyczne 

Doskonalenie ćwiczeń kształtujący cechę 

motoryczną: wytrzymałość. 

Znacie kilka ćwiczeń kształtujących 

wytrzymałość. Jedna zaprezentuję Wam jeszcze 

jeden z nich. 

Zapoznaj się z ćwiczeniami 

z linku powyżej i wykonaj 

je z 

należytą starannością. 

Dzięki temu będziesz 

sprawniejszy i 

bardziej wytrzymały. 

 

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

spwerbkowice.pl 

Jarosław Kaczoruk 

3 

 

15.05 

matematyka 

Mnożenie liczb wymiernych 

Zad. 8-10 str. 260, 261 ćw. 5,7 str.86 

 Podręcznik 

dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 

Dorota Kędziora 

15.05. MUZYKA 

Temat lekcji: Koncert na jeden instrument lub na 

wiele instrumentów. 

 

1. Zapoznaj się z genezą publicznych 

występów muzycznych (podręcznik, 
str. 97). 

2. Zapoznaj się z reprodukcją obrazu 

Koncert (M. Chagall) oraz zdjęć 
(podręcznik, s. 95). 

3. Korzystając ze stron www wyszukaj  i 

zapoznaj się z repertuarem wybranego 
teatru muzycznego. 

4. Wyjaśnij pojęcia: concerto grosso i 

Koncert solowy. 

Wysłuchaj fragmentów concerto grosso d – 

moll, cz. Allegro i Koncertu nr 1 E – dur 
Wiosna, cz. Allegro solowego A. Vivaldiego 

- 

Praca samodzielna, Podręcznik, ćwiczenia 

Internet,  

Librus, e - mail Marta Mielniczek 
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15.05 

język polski 

. Temat: Kim jest patriota? 

1. Zanim przeczytasz – kogo można 

nazwać patriotą? Napisanie w zeszycie  

– około 5 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


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 
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15.05 

biologia 

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 144-

147; 

Wykonaj w zeszycie zad. 1, 2 i 3         str. 147; 

 

Obejrzyj -  

https://epodreczniki.pl/

a/ssaki-panuja-na-

ladzie/DWbYjUuYk; 

Wykonaj zadania z 
zeszytu ćwiczeń                      

str. 60 – 61; 

Skorzystaj z 
dostępnych źródeł 

informacji i wyszukaj 

trzech rekordzistów 
wśród ssaków np.  

- pod względem 

długości trwania ciąży, 
- najbardziej płodne 

ssaki, 

- największy 
noworodek wśród 

ssaków wodnych, 

lądowych, 
- najliczniejszy miot, 

- najdłużej trwająca 
opieka nad 

potomstwem itp. 

Praca                                   z podręcznikiem,               e-

podręcznikiem, wykorzystaniem        innych źródeł wiedzy; 

Po wykonaniu pracy wyślij zdjęcie; 

dziennik elektroniczny; 

mail 
marzena.gumieniak@spwerbkowice.pl 

Marzena 
Gumieniak 

15.05.2020 Język angielski 

Temat lekcji: Opisywanie doświadczeń przy 

pomocy czasu present perfect. 

Przepisz i przetłumacz słownictwo (8 

czasowników) z zadania 1 ze strony 80 w 

podręczniku. 

1) Uzupełnij odpowiednimi czasownikami 

podpisy pod ilustracjami następnie sprawdź 

poprawność odpowiedzi z nagraniem(2.27) - 
zadanie 1 strona 80(podręcznik).  

 

Praca z podręcznikiem. 

Praca indywidualna. 

piotr.bzdyra@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/


Dopasuj wysłuchane wypowiedzi do 
odpowiednich czynności (nagranie 2.28) - 

zadanie 2 strona 80(podręcznik). 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.

2020 

wychowani

e fizyczne 
Zachowanie prawidłowej pozycji przy biurku. 

Wiecie jak wygląda prawidłowa pozycja siedząca. 

Znacie też konsekwencje nieprzestrzegania 

prawidłowej pozycji 

podczas pracy przy biurku. 

 

 

1. W czasie pracy np. po każdej lekcji rób 

sobie przerwy i 

rozprostuj nogi spacerując przez 5 minut 

po 

pomieszczeniu. 

2. Co najmniej raz na godzinę- wstań,zrób 

głębokie wdechy wypinając klatkę 

piersiową i ściągając łopatki. Najlepiej 

uchyl na ten czas okno. 

3. Codziennie wykonaj po dwa ćwiczenia 

na mięśnie grzbietu. Każde 

ćwiczenie wykonaj po 2 serie po 20 

powtórzeń w serii. 

 

 

Ćwiczenia wykonuj starannie i z dużą 

dokładnością. 
jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław Kaczoruk 

18.05.

2020 

wychowani

e fizyczne 
Ćwiczenia kształtujące i wzmacniające mięśnie całego 

ciała. 

Wykonaj każdego dnia zestaw znanych Ci 

ćwiczeń na poszczególne 

Ćwiczenia wykonuj starannie i z dużą 

dokładnością. 
jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław Kaczoruk 



Wicie, że mocne mięśnie odpowiadają za prawidłową 

postawę, stanowią ochronę dla narządów 

wewnętrznych, zapewniają prostą i ładną sylwetkę 

ciała oraz warunkują naszą siłę. 

 

 

partie mięśni: mięśnie ramion, brzucha, 

grzbietu, nóg (po dwa 

dowolne ćwiczenia 2 serie po 20 

powtórzeń). 
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18.05. 

 

jęz. ros. 

 

Temat lekcji: Ćwiczenia powtórzeniowe - kultura. 

Na początek przeczytaj jeszcze raz dialogi w ćwicz. 3 
str. około 110 i odpowiedz na pytania: 

1. W którym dialogu jest określona jakaś data? 

2.  W którym dialogu jest określony czas na zegarze? 

3. Ile razy w dialogach znajduje się słowo: 

библиотека lub библиотеки lub библиотеку? 

4. Ile razy w dialogach znajduje się przyimek: y (nie w 

słowach) 

5.  Ile razy w dialogach znajduje się literka: ё 

6.  Ile razy w dialogach znajduje się znak miękki? 

 Zrób zdjęcie i wyślij! 

 Podręcznik 

alak12@wp.pl 

 

Alicja Kusiak 

18.05.
2020 

Język 
angielski 

Temat lekcji: Opisywanie doświadczeń przy pomocy 
czasu present perfect: udzielanie krótkich odpowiedzi. 

1) Uzupełnij tabelę formami bezokolicznikowymi 

podanych czasowników oraz ich polskimi 
tłumaczeniami - zadanie 1 strona 81(podręcznik). 

2) Uzupełnij luki w zdaniach formami past participle 

(present perfect) podanych w nawiasach czasowników 
- zadanie 2 strona 81(podręcznik).  

Przekształć podane zdania twierdzące na zdania 

przeczące w czasie present perfect - zadanie 4 strona 

81(podręcznik). 

 

Praca z podręcznikiem. 

Praca indywidualna. 

piotr.bzdyra@spwerbko

wice.pl   

lub przez Librus 

Piotr Bzdyra 

5 

18.05. 

matematyk

a 

Dzielenie liczb wymiernych 

Przeanalizuj przykład z książki, str. 262. Przepisz tekst 

zaznaczony na niebiesko.  

 

Zad. 8 str. 263 

Lekcja online 

podręcznik 

dorota.kedziora@spwer

bkowice.pl 

 

Dorota Kędziora 

mailto:alak12@wp.pl
https://poczta.wp.pl/k/
https://poczta.wp.pl/k/
mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl
mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl


Zad 1 str. 262 zad. 3-6str. 263 

6 

18.05.

. 

geografia 

Niemcy przemiany gospodarcze. 

1.Uważnie i ze zrozumieniem przeczytaj temat lekcji w 

podręczniku na stronie 144 – 148. 

2.Odszukaj na mapie w atlasie geograficznym Niemcy 

i zapoznaj się z mapką, zdjęciami, wykresem. 

3.Na mapie RFN – podręcznik odszukaj Nadrenię 

Północna Westfalię, dokonaj ustnej analizy mapki. 

4.Wykonaj ćw.1 – 7. 

5.W zeszycie przedmiotowym wyjaśnij czym jest 

Zagłębie Ruhry. 

Tylko ćw. 7 i  wyślij je do sprawdzenia. 

 

 

 

Praca indywidualna z atlasem 

geograficznym, podręcznikiem i 

zeszytem ćwiczeń 

anna.pilus@spwerbkow

ice.pl 

e– dziennik Librus 

Anna Piluś 

18.05 
Informatyk

a 

Komputery w pracy  

Przeczytaj temat: Komputery w pracy, następnie 

wykonaj zadnie pierwsze z podręcznika. 

 

Do zadania zostanie udostępniany plik prezentacji 

przez nauczyciela. 

 

 

 

 

Praca z podręcznikiem 

Praca z komputerem w Internecie 

 

dziennik elektroniczny 

piotr.kapusta@spwerbk

owice.pl 

dorota.kedziora@spwer

bkowice.pl 

 

Piotr Kapusta  

Dorota Kędziora 
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18.05 

etyka Wspomaganie ucznia. 
Napisz krótką wypowiedź na temat 
obowiązków ucznia. 

indywidualna librus Bożena Wolańczuk 

 

 

1 

19.05 

jęz. polski 

Temat: Co można ulepszyć w Polsce i na 

świecie? 

Temat opracowuję a podstawie informacji 

wysłuchanych w radiu i obejrzanych w 

Dla chętnych 

Czy Twoim zdaniem: Ziemia należy 
do człowieka, czy człowiek należy 

do Ziemi? 

Praca indywidualna z podręcznikiem 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.p

l lub na Librus  

 

Elżbieta Bieńkowska 

Bulisz 

mailto:anna.pilus@spwerbkowice.pl
mailto:anna.pilus@spwerbkowice.pl
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


telewizji. – praca argumentacyjna – około 

45 minut 

2 

19.05 

jęz. polski 

Temat: Porozmawiajmy o uczuciach. 

1. Zanim przeczytasz – szukam 

informacji o tym, jak obchodzi się 

walentynki w różnych krajach – 

około 10 minut. 

2. Znam tekst - ,,Zakochałem się w 

Milenie’’ – około 10 minut.  

3. Piszę o emocjach Dawida – s. 333 

ćw. 1 – około 5 minut. 

4. Określam funkcję porównania 

użytego przez narratora – s. 333 

ćw. 2 - około 10 minut  

5. Odszukuję wiersz lub cytat, który 

można by umieścić na kartce 

walentynkowej – około 10 minut.  

 

 

Dla chętnych 

s. 301 ćw. 7 

Praca indywidualna z podręcznikiem 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.p

l lub na Librus  

 

Elżbieta Bieńkowska 

Bulisz 

19.05 Technika 

Temat: Układy mechaniczne 

Przeczytaj temat ze stron 106- 103 

podręcznika. 
Wykonaj zadanie 2: Czy już umiesz? str. 

111. Swoje propozycje zapisz w zeszycie. 

Wykonaj zadanie 4: Czy już umiesz? 

str. 111 

Praca z podręcznikiem 

Praca z komputerem w Internecie 

dziennik elektroniczny 

e-mail: 
piotr.kapusta@spwerbkowice.pl 

Piotr Kapusta  

19.05.

2020 

wychowanie 

fizyczne 
TABATA – nowoczesną formą ruchu. 

 

 

 

Wykonaj ROZGRZEWKĘ, 

Włącz film zgodnie z podanym linkiem i 

ćwicz z chłopakami 

pierwszą serię - masz 8 zadań , każde 

wykonujesz przez 20 sekund 

a między nimi odpoczywasz przez 10 

sekund. 

Napij się wody i wykonaj 2 serię. 

https://www.youtube.com/watch?v=4UzeAKb0qxA 

 

Jeśli nie nadążasz lub ćwiczenie jest dla Ciebie za 

trudne, uprość je 

sobie. 

jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław Kaczoruk 

19.05.

2020 

wychowanie 

fizyczne 
Test wiedzy ogólnosportowej. 1.Wykonaj test podany w linku. 

 

https://test.4free.pl/test/444126/38385 jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław Kaczoruk 

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


Sprawdź swoją ogólną wiedzę na temat 

sportu oraz dokonaj samooceny. 

 

 

2.Sprawdź, gdzie popełniłaś/łeś błąd i 

rozwiąż go ponownie. 

Możesz to zrobić z kimś z domowników  

jeśli mają wolną. chwilkę 

 

3. Czy teraz wiesz 

- co to biathlon, streedball, triathlon? 

- kto to panczenista, szczypiornista? 

- w jakiej dyscyplinie zdobywali medale: 

Irena Szewińska i Adam Małysz? 

- jaki dystans muszą przebiec 

maratończycy? 

Jeśli znasz poprawne odpowiedzi to 

GRATULUJĘ! 
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19.05 

zaj. z wych 

 Jak panować nad sobą. 

 

Kształtowanie poczucia własnej 

wartości.  
 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.p

l lub na Librus  

 

Elżbieta Bieńkowska 

Bulisz 

7 

19.05 

religia 
Temat:, ,Wypełniam wolę Boga , jak św. 
Juan Diego”.Podręcznik-str.186-188 

Zeszyt ćwiczeń-zadanie 1-2-

str.67(dla wszystkich) 

Zadanie3-4-str.68 

Praca z podręcznikiem, karty pracy , Pismo 
Święte 

Librus , Gmail Aleksandra Czulińska 

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


1 

20.05 

historia 
Przeczytaj temat: Legiony Polskie we 

Włoszech. 

 Wykonaj ćwiczenie 1, 2 ze strony 

206 
Praca z podręcznikiem ibrus Marek Mazur 

2 

20.05 

matematyka 
Dzielenie liczb wymiernych 

Zad. 10-12 str. 264 
Zad. 7, 9 str. 263 

Lekcja online 

Podręcznik  

dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 

Dorota Kędziora 

20.05.

2020 

wychowanie 

fizyczne 
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/watch?v=HcR-

oabwA5U 
jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław Kaczoruk 

20.05.

2020 

wychowanie 

fizyczne 
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/watch?v=UesjpRnrTzw 

 

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

MU 

jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław Kaczoruk 

mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl
https://www.youtube.com/watch?v=UesjpRnrTzw
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20.05 

język polski 

Temat: Książka i ja.  

1. Zanim przeczytasz – napisz z 

czym kojarzy Ci się książka? 

Dokończ porównanie … – około 

10 minut. 

2. Znam tekst - ,,List do dzieci 

całego świata’’ s. 334 - 335 – 

około 15 minut.  

3. Wyjaśniam przyczyny napisana 

listu – około 5 minut. 

Określam problematykę tekstu – s. 335 ćw. 

1, 2 - około 15 minut. 

Dla chętnych  

s. 293 ćw. 7 

Praca indywidualna z podręcznikiem 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.

pl lub na Librus  

 

Elżbieta Bieńkowska 

Bulisz 

20.05.

2020 
Język angielski 

Temat lekcji: Rezerwowanie usług i biletów – 
odgrywanie dialogów. 

1) Uzupełnij formularz na podstawie 

przeczytanego i wysłuchanego dialogu 

1) Powtórz podane wyrażenia za 

nagraniem(2.30) zachowując właściwą 

wymowę i intonację - zadanie 2 strona 
82(podręcznik). 

2) Dopasuj podane wyrazy i wyrażenia do 

odpowiednich osób na podstawie 

wysłuchanych w nagraniu (2.32)wypowiedzi 

- zadanie 4 strona 82(podręcznik). 

 

 

Praca z podręcznikiem. 

Praca indywidualna. 

piotr.bzdyra@spwerbkowice.pl   

lub przez Librus 

Piotr Bzdyra 

7 

20.05 

religia 
Temat:, ,Pomagam ludziom ,jak św. Brat 

Albert”.Podręcznik-str.189-191 

Zeszyt ćwiczeń-zadanie 1-3-str.68-

69 (dla wszystkich) zadanie- 4-5-
str,69-dla chętnych 

Praca z podręcznikiem, karty pracy, Pismo 

Święte 
Librus , Gmail Aleksandra Czulińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
https://poczta.wp.pl/k/
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21.05 

historia 
Zapoznaj się ze 

stroną internetową,   

https://epodreczniki.pl/a/szabla-odbierane-

legiony-i-ksiestwo-warszawskie/D2AxO4BLP 

Napisz, co stało się z częścią legionistów 

polskich z Legii Naddunajskiej w roku 1802. 

Praca ze stroną internetową librus 
Marek 

Mazur 

2 

21.05 

język polski 

Temat: Wykonuję 

wystawę moich 

ulubionych książek. 

1. Organizuję 

domową 

wystawę 

swoich 

ulubionych 

książek – 

około 15 

minut. 

Zapisuję na 

kartkach ciekawe 
cytaty dotyczące 

książek i czytania – 

30 minut 

Dla chętnych 

s. 295 ćw. 8 

Praca indywidualna z podręcznikiem 

e mail elzbieta.bulisz@wp.pl 

lub na Librus  

 

Elżbieta 

Bieńkowska 

Bulisz 

3 

21.05 

matematyka 

Powtórzenie 

wiadomości – 

liczby wymierne 

Zad. 1-4 str. 265 

 Podręcznik 

dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 

Dorota 
Kędziora 

21.05.2020 wychowanie 
fizyczne 

Podstawowe 

ćwiczenia 

wzmacniające nasze 

ciało. 

- Znasz ćwiczenia 

wzmacniające. 

- Potrafisz 

samodzielnie 

przeprowadzić 

rozgrzewkę. 

- Zaprezentuję Ci 

ćwiczenia 

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/watch?v=BPlgV2sBNxg&amp;feature=youtu.be jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław 
Kaczoruk 

https://epodreczniki.pl/a/szabla-odbierane-legiony-i-ksiestwo-warszawskie/D2AxO4BLP
https://epodreczniki.pl/a/szabla-odbierane-legiony-i-ksiestwo-warszawskie/D2AxO4BLP
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl


wzmacniające 

poszczególne partie 

naszego ciała. 

 

21.05.2020 wychowanie 

fizyczne 
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. jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław 

Kaczoruk 

6 

21.05 

jęz. ros. 

Temat lekcji: Что 
любит Дима? 

Ćwiczenia 
wczytaniu i 

rozumieniu tekstu 

czytanego. 

Przeczytaj tekst 

zatytułowany 
„Дима — 19 лет, 

книголюб”  w 
ćwicz. 5 str. około 

114 i przetłumacz 

zdania na język 
rosyjski! Znajdź je 

w tekście! 

1. Uwielbiam 
literaturę. 

 Podręcznik 

alak12@wp.pl 

 

Alicja 

Kusiak 

mailto:alak12@wp.pl


2. Lubię twórczość 
pisarzy XX wieku. 

3. Pasternak i 
Szołochow - to 

laureaci Nagrody 

Nobla. 

 

7 

21.05 

plastyka 

Uczeń zapoznaje się z 

tekstem w 

podręczniku 

„Plastyka 6” str. 94 – 

95. 

- Następnie wykonuje  

relief  o dowolnym 

formacie z masy 

solnej wzorując się 

wytworami w 

załączonym linku. 

 

Dodatkowo uczeń może odciskać różnego 
rodzaju przedmioty np.: serwetkę, muszelki 

itp. lub nakłuwać ostrym narzędziem niektóre 

fragmenty tak,  aby powstał motyw drzewa, 
kwiatu, liścia itp. 

 Praca  działań twórczych     

https://pl.pinterest.com/pin/469922542364025219/?fbclid=IwAR2fA4IXMiMLVnPk21

1R3U4e1kGV2nwEec80-keelu1QI48caWEiBQlynzk  

                         

zdzislawa.tracz@spwerbkowice.pl 

oraz librus 

Zdzisława 

Tracz-

Mardofel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05.2020 wychowanie 

fizyczne 
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 

https://view.genial.ly/5e9d42729f55700daa56320d/interacti 

 

Chcesz otworzyć link -klikaj na gwiazdki. 

jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław Kaczoruk 

https://pl.pinterest.com/pin/469922542364025219/?fbclid=IwAR2fA4IXMiMLVnPk211R3U4e1kGV2nwEec80-keelu1QI48caWEiBQlynzk
https://pl.pinterest.com/pin/469922542364025219/?fbclid=IwAR2fA4IXMiMLVnPk211R3U4e1kGV2nwEec80-keelu1QI48caWEiBQlynzk
mailto:zdzislawa.tracz@spwerbkowice.pl
https://view.genial.ly/5e9d42729f55700daa56320d/interacti


 

 

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 

miejscu) 

3) Powodzenia 

3 

 

22.05 

matematyka 

Powtórzenie wiadomości – liczby 

wymierne 

Zad. 5 i 6 str. 265 

 Podręcznik 

dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 

Dorota Kędziora 

22.05. MUZYKA 

Temat: Morskie opowieści. Nauka 

piosenki Ahoj, ahoj, płyniemy pod 

żaglami. 

 

1. Wysłuchaj utworów 
muzycznych 

inspirowanych tematyką 

morską. 
2. Wysłuchaj pieśni 

kaszubskiej z XVII wieku 

– Żeglarz (słowa 
podręcznik, s. 126). 

3. Obejrzyj reprodukcję 

obrazu marynistycznego 
(podręcznik str. 123). 

Omów co przedstawia 

obraz. 
4. Napisz jaka jest historia 

powstania szant. 

Wysłuchaj fragmentu utworu 
Claude’a Debbussy’ego Morze, cz. 

2 Gra fal. 

 Podręcznik, ćwiczenia, Internet Librus, e -mail Marta Mielniczek 

mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl


5 

22.05 

język polski 

 Temat: Prezentujemy wybrane 

utwory literackie na plakacie, 

Wybieram swoje ulubione książki 

czy też inne utwory literackie i 
wykonuję plakat. Wykonuję zdjęcia 

i przesyłam na stronę FB szkoły – 

około 45 minut 

Dla chętnych 

s. 297 ćw. 8 

Praca indywidualna z podręcznikiem 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.pl 

lub na Librus  

 

Elżbieta 

Bieńkowska Bulisz 

6 

22.05 

biologia 

Zapoznaj się z tekstem z 

podręcznika str. 148-154; 

Wykonaj w zeszycie zad. 1, 2  str. 

154; 

 

Obejrzyj -  

https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-
na-ladzie/DWbYjUuYk; 

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń                      

str. 62 – 63; 

Wyszukaj  w dostępnych źródłach 

informacji przykłady dwóch ssaków 
zagrożonych wyginięciem (na świecie 

lub w Polsce) oraz podaj przyczyny ich 

zagrożenia. 

Praca                                   z podręcznikiem,               

e-podręcznikiem, wykorzystaniem        innych źródeł 
wiedzy; 

Po wykonaniu pracy wyślij zdjęcie; 

dziennik elektroniczny; 

mail 
marzena.gumieniak@spwerbkowice.pl 

Marzena 

Gumieniak 

22.05.2020 Język angielski 

Temat lekcji: Utrwalenie czasu 
present perfect, ever i never. 

1) Ułóż wyrazy w odpowiedniej 

kolejności tworząc zdania w czasie 

present perfect - zadanie 1 strona 

83(podręcznik). 

2) Uzupełnij pytania formami present 
perfect podanych czasowników i 

udziel krótkich odpowiedzi według 

wskazówek - zadanie 2 strona 
83(podręcznik). 

3) Uzupełnij pytania formami present 

perfect podanych czasowników i ever 
- zadanie 3 strona 83(podręcznik). 

 

 

Praca z podręcznikiem. 

Praca indywidualna. 

piotr.bzdyra@spwerbkowice.pl   

lub przez Librus 

Piotr Bzdyra 

 

 

 

 

 

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

