
Dla klasy 7  5 – 24 maja 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 

 5.05.2020 

Podręcznik str. 92-93 

 Zad. 2 – uczeń odnajduje w tekście i uzupełnia wyrażenia 

 Zad. 3 i 4- uczeń odpowiada na pytanie na podstawie słuchania 

 Zad 4- uczeń uzupełnia wyrażenia 

 

e-karta pracy 

liveworksheets.co

m – poszerzająca 

słownictwo 

związane z 

emocjami 

Praca z podręcznikiem 

Praca on-line , Praca z 

komputerem (słuchanie) – 

nagranie udostępnione na 

klasowym mailu 

 Anna Sołoducha 

Messenger 

e-mail oraz librus 

xaniax14@wp.pl 

Język 

angielski 

6.04.2020 

Podręcznik str. 94 

 Zad. 2 - uczeń odpoiwada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu 

 Zad 3 – uczeń uzupełnia zdania słowami z tekstu 

 

 

Ćwiczenia 

interaktywne 

doskonalące 

umiejętność 

słuchania  

Praca z podręcznikiem 

Praca online na platformie 

edukacyjnej 

Praca on-line 

liveworksheets.com 

 Anna Sołoducha 

Messenger 

e-mail oraz librus 

xaniax14@wp.pl 

Język 

angielski 

 11.05.2020 

Praca z podręcznikiem str. 95 

Uczniowie zapisują zasady tworzenia czasu Present Perfect i oglądają filmik 

gramatyczny 

- zad. 1- uczniowie wybierają odpowiednią opcję zgodnie z zasadami 

gramatyki 

-zad. 5 – uczniowie uzupełniają tekst czasownikami w czasie Present Perfect 

- zad. 7 – uczniowie budują 3 zdania na temat swoich doświadczeń 

życiowych 

 

Praca indywidualna z 

podręcznikiem 

Praca online – oglądanie 

filmiku gramatycznego 

 

 Anna Sołoducha 

Messenger 

e-mail oraz librus 

anna.soloducha@sp

werbkowice.pl 

Język 

angielski 

 12.05.2020 

Praca z podręcznikiem str. 96 

- zad. 1- uczniowie sprawdzają w słowniku znaczenie słówek i wybierają 

odpowiednią opcję w zdaniach 

-zad. 2 – uczniowie uzupełniają tabelę odpowiednimi słówkami 

- zad. 3 i 4 – uczniowie, na podstawie słuchania odpowiadają na pytania 

-Test ze słownictwa na platformie edukacyjnej www.getkahoot.com 

 

Praca z podręcznikiem 

Praca ze słownikiem 

Praca online na platformie 

edukacyjnej 

www.getkahoot.com 

 

 Anna Sołoducha 

Messenger 

e-mail oraz librus 

anna.soloducha@sp

werbkowice.pl 

 

Język 

angielski 

 13.05.2020 

Praca z podręcznikiem str. 97 

Uczniowie zapisują zasady tworzenia pytań w czasie Present Perfect i 

oglądają filmik gramatyczny 

- zad. 1- uczniowie wybierają poprawne odpowiedzi 

Zadania 

gramatyczne z 

zeszytu ćwiczeń 

Praca indywidulna z 

podręcznikiem 

Praca online – oglądanie 

filmiku gramatycznego 

 Anna Sołoducha 

Messenger 

e-mail oraz librus 



-zad. 3– uczniowie, stosując zasady gramatyczne, budują pytania i udzielają 

odpowiedzi 

 anna.soloducha@sp

werbkowice.pl 

 

Język 

angielski 

 18.05.2020 

Praca z podręcznikiem str. 97 

- zad. 4 – uczniowie wybierają poprawną opcję 

- zad.5  – uczniowie budują pytania stosując wyrażenie ever 

e-ćwiczenia 

poszerzające 

umiejętności 

gramatyczne na 

liveworksheets.co

m 

Praca z podręcznikiem 

Praca online na platformie 

edukacyjnej 

www.liveworksheets.com 

 

 Anna Sołoducha 

Messenger 

e-mail oraz librus 

anna.soloducha@sp

werbkowice.pl 

 

Język 

angielski 

 19.05.2020 

Praca z podręcznikiem str. 98 

- zad. 1 – uczniowie, na podstawie słuchania, uzupełniają dialog 

odpowiednimi wyrażeniami dialogu 

-zad. 2 – uczniowie uzupełniają wyrażenia kluczowe pojawiające się w 

dialogu 

- zad. 4 – uczniowie budują mini dialogi do podanych sytuacji 

 

Praca z podręcznikiem 

Praca ze słownikiem 

Praca z komputerem 

(słuchanie) – pliki dźwiękowe 

udostępnione dla klasy na 

mailu klasowym dostępnym 

dla uczniów 

 Anna Sołoducha 

Messenger 

e-mail oraz librus 

anna.soloducha@sp

werbkowice.pl 

 

Język 

angielski 

 20.05.2020 

Praca z podręcznikiem str. 99 

- zad. 1 – uczniowie czytają e-mail i odpowiadają na pytanie. 

- zad. 2– uczniowie uzupełniają wyrażenia kluczowe pojawiające się w 

tekście 

- zad. 4- uczniowie uzupełniają zdania słówkiem because lub so 

E-ćwiczenia 

doskonalące 

umiejętności 

wyszukiwania 

informacji w 

tekście słuchanym 

Praca indywidualna z 

podręcznikiem 

Praca ze słownikiem 

Praca online na stronie 

www.liveworkseets.com 

 Anna Sołoducha 

Messenger 

e-mail oraz librus 

anna.soloducha@sp

werbkowice.pl 

 

Język 

angielski 

5.05.2020 

Temat lekcji :Rozmowy na temat lęków, emocji i uczuć wywoływanych 

różnymi czynnikami. 

1) Odpowiedz na pytania z kwestionariusza na temat lęków i  sprawdź z 

kluczem(KEY) jaką osobą jesteś i czy się z tym zgadzasz. - zadanie 1 strona 

92(podręcznik). 

1) Wypisz i przetłumacz słownictwo - przymiotniki podane w zadaniu  

2/93(podręcznik), tłumaczenie znajduje się w ćwiczeniach na stronie 45. 

Dopasuj podane przyimki do wskazanych w tekście przymiotników, tworząc 

wyrażenia i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem - 

zadanie 2/93(podręcznik). 

Zakreśl właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie 

wysłuchanych wypowiedzi - zadanie 4 strona 93(podręcznik). 

 

Praca z podręcznikiem. 

Praca indywidualna. 

Praca z zeszytem ćwiczeń. 

 

Piotr Bzdyra 

piotr.bzdyra@spwer

bkowice.pl 

Librus 

Język 

angielski 

6.05.2020 

Temat lekcji : Określanie głównej myśli tekstu lub jego fragmentu w 

kontekście jazdy kolejką górską.  
 

Praca z podręcznikiem. 

Praca indywidualna. 

Praca z zeszytem ćwiczeń. 

Piotr Bzdyra 

piotr.bzdyra@spwer

bkowice.pl 

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


1) Odpowiedz na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu: Jaki  problem 

ma Jane Clark? - zadanie 1 strona 94(podręcznik). 

2) Wskaż właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

przeczytanego tekstu: a,b,c - zadanie 2 strona 94 (podręcznik). 

Sprawdź znaczenie wskazanych wyrazów( na niebiesko) z przeczytanego 

tekstu i uzupełnij nimi luki w zdaniach zgodnie z kontekstem - zadanie 3 

strona 94(podręcznik). 

 Librus 

Język 

angielski 

11.05.2020 

Temat lekcji : Opisywanie swoich doświadczeń z zastosowaniem czasu 

present perfect. 

 Zapoznaj się z teorią czasu Present Perfect (materiał zamieszczony na 

poczcie e-mail : werbkowiceklasa7a@wp.pl). 

1) Uzupełnij luki w zdaniach odpowiednimi formami czasowników, 

wybranych spośród podanych opcji - zadanie 1 strona 95(podręcznik).  

2) Uzupełnij luki w tabeli czasownikami w drugiej i trzeciej formie( past 

simple i past participle) - zadanie 3 strona 95(podręcznik). Tabela z 

czasownikami nieregularnymi do pobrania z poczty: 

werbkowiceklasa7a@wp.pl. 

Uzupełnij luki w tekście odpowiednimi formami podanych czasowników w 

czasie present perfect zgodnie z kontekstem - zadanie 5 strona 

95(podręcznik). 

Zadanie dla 

chętnych; 

Przetłumacz na 

język polski treść 

zadania 5 ze strony 

95 w podręczniku 

Praca z podręcznikiem. 

Praca indywidualna. 

 

Piotr Bzdyra 

piotr.bzdyra@spwer

bkowice.pl 

Librus 

Język 

angielski 

12.05.2020 

Temat lekcji : Rozmowy o przebytych urazach w oparciu o wysłuchane 

teksty. 

Przepisz i przetłumacz słownictwo(na niebiesko) z zadania 1 ze strony 96 w 

podręczniku. 

1) Zakreśl właściwe czasowniki opisujące urazy w zdaniach spośród 

podanych opcji na podstawie ilustracji i sprawdza poprawność wykonanego 

zadania z nagraniem(2.43) - zadanie 1 strona 96 (podręcznik). 

2) Uzupełnij luki w tabeli właściwymi wyrazami pochodzącymi od podanych 

na niebiesko w zadaniu1/96 i sprawdź poprawność wykonanego zadania z 

nagraniem(2.44) - zadanie 2 strona 96(podręcznik). 

 

Praca z podręcznikiem. 

Praca indywidualna. 

 

Piotr Bzdyra 

piotr.bzdyra@spwer

bkowice.pl 

Librus 

Język 

angielski 

13.05.2020 

Temat lekcji : Pytanie i odpowiadanie na pytania o doświadczenia z 

zastosowaniem czasu present perfect. 

1) Wysłuchaj nagrania (2.45) i wskaż właściwe odpowiedzi na podane 

pytania dotyczące tekstu - zadanie 1 strona 97(podręcznik). 

2) Utwórz pytania i krótkie odpowiedzi na temat doświadczeń osób 

pokazanych na obrazkach z podanych wyrazów i wyrażeń - zadanie 3 strona 

97(podręcznik). 

 

Praca z podręcznikiem. 

Praca indywidualna. 

 

Piotr Bzdyra 

piotr.bzdyra@spwer

bkowice.pl 

Librus 

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


Utwórz pytania w czasie present perfect z ever na podstawie podanych 

wyrazów i wyrażeń  - zadanie 4 strona 97(podręcznik). 

Język 

angielski 

18.05.2020 

Temat lekcji : Udzielanie pomocy – ćwiczenia w mówieniu. 

1) Uzupełnij luki w dialogu brakującymi wyrazami, sprawdź poprawność 

wykonanego zadania z nagraniem(2.46) i odpowiedz na pytania na jego 

podstawie : 

- Co przydarzyło się Chloe? 

- Jakiej rady udzielił jej Joe? 

Zadanie 1 strona 98(podręcznik). 

Uzupełnij brakujące litery tak aby powstały nazwy urazów. Następnie 

dopasuj je do zdań je opisujących - zadanie 1 strona 33(zeszyt ćwiczeń). 

 

Praca z podręcznikiem. 

Praca indywidualna. 

Praca z zeszytem ćwiczeń. 

 

Piotr Bzdyra 

piotr.bzdyra@spwer

bkowice.pl 

Librus 

Język 

angielski 

19.05.2020 

Temat lekcji : Pisanie listu e-mail na temat wypadku z zastosowaniem so i 

because. 

Zapoznaj się z teoria użycia spójników „so” i „because” -  materiał do 

pobrania z poczty : 

werbkowiceklasa7a@wp.pl. 

1) Przeczytaj e-mail ze strony 99 w podręczniku. Odpowiedz na pytania na 

podstawie przeczytanego tekstu: Kiedy Clare miała wypadek?  

 Znajdź w tekście (e-mail) cztery  przykłady zastosowania czasu present 

perfect i wypisz je do zeszytu - zadanie 1 strona 99(podręcznik). 

Wysłuchaj nagrania(18 - do ćwiczeń) i połącz imiona z z odpowiednimi 

osobami na obrazku - zadanie 2 strona 33(zeszyt ćwiczeń). 

Napisz list e-mail 

do znajomego na 

temat wypadku, 

któremu 

uległeś/uległaś 

podczas 

pierwszego 

tygodnia wakacji - 

zadanie 5 strona 

34(zeszyt ćwiczeń). 

Skorzystaj ze 

wskazówki z 

zadania 5 ze strony 

99 w podręczniku. 

Praca z podręcznikiem. 

Praca indywidualna. 

Praca z zeszytem ćwiczeń. 

 

Piotr Bzdyra 

piotr.bzdyra@spwer

bkowice.pl 

Librus 

Język 

angielski 

20.05.2020 

Temat lekcji : Review Unit 8 – podsumowanie wiadomości z rozdziału 

ósmego w ćwiczeniach utrwalających. 

1) Dopasuj podane przyimki do właściwych przymiotników w zdaniach - 

zadanie 1 strona 100(podręcznik). 

2) Uzupełnij luki w zdaniach właściwymi wyrazami(nazwy urazów) na 

podstawie kontekstu i podanych pierwszych liter - zadanie 2 strona 

100(podręcznik). 

3) Uzupełnij luki w zdaniach właściwymi formami podanych czasowników w 

czasie present perfect - zadanie 3 strona 100(podrecznik). 

 

1) Utwórz pytania i 

krótkie odpowiedzi 

w czasie present 

perfect z podanych 

wyrazów na 

podstawie ilustracji 

przedstawiającej 

kolejkę do lekarza - 

zadanie 4 strona 

100(podręcznik). 

Praca z podręcznikiem. 

Praca indywidualna. 

 

Piotr Bzdyra 

piotr.bzdyra@spwer

bkowice.pl 

Librus 

1. 

Biologia 

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 244 - 248; 

Wykonaj  w zeszycie zad. 2, 3 i 4         str. 248; 

Obejrzyj: 

https://epodreczniki

Praca z podręcznikiem, e-

podręcznikiem, 

Marzena Gumieniak 

librus 

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


 .pl/a/rozwoj-

czlowieka-po-

narodzinach/DLYIJ

IQi4 

wykorzystaniem          innych 

źródeł wiedzy; 

Po wykonaniu pracy wyślij 

zdjęcie; 

e-mail   

marzena.gumieniak 

@spwerbkowice.pl 

2. 

Biologia 

 

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 249 - 251; 

Wykonaj  w zeszycie zadanie 1, 2 i 4 str. 251.; 

Wykonaj ulotkę 

ostrzegającą                          

o niebezpiecznych 

chorobach 

przenoszonych 

drogą płciową. 

Praca z podręcznikiem, e-

podręcznikiem  i 

wykorzystaniem innych źródeł; 

Po wykonaniu pracy wyślij 

zdjęcie; 

Marzena Gumieniak 

librus 

e-mail   

marzena.gumieniak 

@spwerbkowice.pl 

3. 

Biologia 

 

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 252 - 253; 

Wykonaj  w zeszycie zadania str. 254 - 256; 

Obejrzyj: 

https://epodreczniki

.pl/a/rozwoj-

zarodkowy-i-

plodowy-

czlowieka/Dufk9jB

uI 

https://epodreczniki

.pl/a/rozwoj-

czlowieka-po-

narodzinach/DLYIJ

IQi4 

Praca z podręcznikiem, e-

podręcznikiem;  

Po wykonaniu pracy wyślij 

zdjęcie 

Marzena Gumieniak 

librus 

e-mail   

marzena.gumieniak 

@spwerbkowice.pl 

4. 

Biologia 

 

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 258-262; 

Wykonaj  w zeszycie zadanie 1, 2 i 3  str. 262; 

Opracuj krzyżówkę 

zawierającą 

terminy z lekcji. 

Hasłem ma być 

homeostaza. 

Praca z podręcznikiem, e-

podręcznikiem  i 

wykorzystaniem innych źródeł; 

Po wykonaniu pracy wyślij 

zdjęcie; 

Marzena Gumieniak 

librus 

e-mail   

marzena.gumieniak 

@spwerbkowice.pl 

5. 

Biologia 

 

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 263 - 265; 

Wykonaj  w zeszycie zadanie 1, 2 i 4 str. 265: 

Obejrzyj: 

https://epodreczniki

.pl/a/choroby-

zakazne-i-

pasozytnicze/D18L

kaAxm 

Przygotuj 

prezentację 

multimedialną na 

temat tomografii 

Praca z podręcznikiem, e-

podręcznikiem;  

Po wykonaniu pracy wyślij 

zdjęcie 

Marzena Gumieniak 

librus 

e-mail   

marzena.gumieniak 

@spwerbkowice.pl 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


komputerowej: na 

czym polega i w 

jakim celu się ją 

wykonuje. 

Informatyka 

6.05.2020 

Temat:  Afisz na konkurs 

Przeczytaj temat w podręczniku. W miarę możliwości sprzętowych i 

programowych wykonaj zadanie 1. 

Link do programu: 

https://drive.google.com/drive/folders/1zgFMlcPM91O_vqfp6AJwZkgpO64d

7gMx?usp=sharing 

 

Praca z podręcznikiem 

Praca z komputerem w 

Internecie 

Piotr Kapusta 

dziennik 

elektroniczny 

e-mail: piotr.kapusta 

@spwerbkowice.pl 

Informatyka 

13.05.2020 

Temat:  Nie taka martwa natura 

Przeczytaj temat w podręczniku i zapoznaj się z nowym zagadnieniem oraz 

programem Photo story 3 

Wykonaj zadanie 

1 z podręcznika 

 

Praca z podręcznikiem 

Praca z komputerem w 

Internecie 

Piotr Kapusta 

dziennik 

elektroniczny 

e-mail: piotr.kapusta 

@spwerbkowice.pl 

Informatyka 

20.05.2020 

Temat:  Cyfrowy montaż filmu 

Przeczytaj temat w podręczniku i zapoznaj się z nowym zagadnieniem oraz 

oprogramowaniem. 

 

Zmontuj film 

wykonując 

polecenia z 

podręcznika. 

Możesz wykonać 

zadanie różnym 

oprogramowaniem  

dostępnym w sieci. 

Praca z podręcznikiem 

Praca z komputerem w 

Internecie 

Piotr Kapusta 

dziennik 

elektroniczny 

e-mail: piotr.kapusta 

@spwerbkowice.pl 

Fizyka 

6.05.2020 

Temat: Energia wewnętrzna i temperatura 

- przeczytaj z podręcznika  s. 226-231 

- napisz notatkę: 

1. Budowa c. stałych, cieczy i gazów  

- przypomnij z podręcznika s. 65 lub z zeszytu 

2. Energia wewnętrzna 

 - napisz def.  s. 228 

3. Temperatura  

- napisz s. 228 

4. Skale temperatur 

- wypisz jakie są ( trzy) 

5. wykonaj zadanie 2 s. 231 i 3 s. 232( wykorzystaj przykład s. 231) 

 

Praca z podręcznikiem 

Wykonaj zdjęcie swojej notatki 

i prześlij nauczycielowi 

Przemysław Woś 

Librus 

przemyslaw.wos.sp 

@gmail.com 

Fizyka 

7.05.2020 

Temat: Zmiana energii wewnętrznej w wyniku pracy i przepływu ciepła 

- przeczytaj z podręcznika  s. 233 – 236 
 

Praca z podręcznikiem 

Wykonaj zdjęcie  zadań 1 i 2  

Przemysław Woś 

Librus 



- wykonaj doświadczenie 53 s. 233 

- napisz notatkę: 

1 Odpowiedz, co można zaobserwować  po wykonaniu doświadczenia? ( 

całym zdaniem) 

2. Energię wewnętrzną ciała można zwiększyć wykonując nad nim pracę np.: 

podczas cięcia piłą,  piłowania ( szlifowania) pilnikiem rozgrzewa się 

materiał i samo narzędzie. 

3. Energię wewnętrzną ciała można zwiększyć wskutek przekazywania 

energii w postaci ciepła ( Q) np. łyżeczka rozgrzewa się po włożeniu do 

kubka z gorącą herbatą. 

4. I zasada termodynamiki 

- przepisz treść i wzór s.236 u góry 

5. Zadanie  

- Wykonaj zadanie 1 s. 236 i 2 s. 237 

i prześlij nauczycielowi przemyslaw.wos.sp 

@gmail.com 

Fizyka 

13.05.2020 

Temat: Sposoby przekazywania ciepła 

- przeczytaj z podręcznika  s. 233 – 236 

- wykonaj doświadczenie 56 s. 238 

- napisz notatkę: 

1. Przewodnictwo cieplne  

- zapisz na czym polega 

2. Przewodniki i izolatory ciepła 

- wypisz przykłady przewodników  i do czego są stosowane 

- wypisz przykłady izolatorów i do czego są stosowane 

3. Konwekcja  

- zapisz na czym polega 

- podaj przykład konwekcji 

4. Promieniowanie 

- zapisz na czym polega 

- podaj przykład promieniowania 

5. Wykonaj zadanie 2 s. 242 ( nie przepisuj – wystarczy np. 1P) 

 

Praca z podręcznikiem 

Wykonaj zdjęcie swojej notatki 

i prześlij nauczycielowi 

Przemysław Woś 

Librus 

przemyslaw.wos.sp 

@gmail.com 

Fizyka 

14.05.2020 

Temat: Ciepło właściwe 

- przeczytaj z podręcznika  s. 243 - 244 

- napisz notatkę: 

1. Ciepło właściwe i jego jednostka s. 244 

- napisz definicję  

- napisz wzór   

- napisz jednostkę 1J/kg*K lub 1J/kg*C 

- zobacz tabelę s. 275 

Jaki jest związek  

dużej wartości 

ciepła właściwego 

wody z klimatem 

Praca z podręcznikiem 

Wykonaj zdjęcie, na który 

widoczne są odpowiedzi na 

pytania i zadanie 

i prześlij nauczycielowi 

Przemysław Woś 

Librus 

przemyslaw.wos.sp 

@gmail.com 



W tabeli możemy odczytać ciepła właściwe różnych substancji. 

- napisz  ciepło właściwe wody wynosi 4200 1J/kg*C - oznacza to, że aby 

ogrzać 1 kg wody o jeden stopień Celsjusza należy dostarczyć 4200 J energii. 

2. Odpowiedz na pytania: 

- Ile energii potrzeba aby 5kg wody ogrzać o 1 stopień Celsjusza? 

- Ile energii potrzeba aby 1kg wody ogrzać o 10 stopni Celsjusza? 

- Ile energii potrzeba aby 2kg wody ogrzać o 5 stopni Celsjusza? 

3. Zadanie rachunkowe 

- wykonaj zadanie 1 s. 247   – wykorzystaj przykład. 

Fizyka 

20.05.2020 

Temat: Wyznaczanie ciepła właściwego wody 

- przeczytaj z podręcznika  s. 245 - 246 

- napisz notatkę: 

1. Bilans cieplny jest równość ilości ciepła pobranego i oddanego przez 

poszczególne ciała w układzie zamkniętym.  

2. Przykład – Jeżeli kowal wrzuci rozgrzaną podkowę do wiaderka z wodą, to 

jeżeli pominiemy straty ( np. ogrzanie wiaderka), ilość ciepła jaką odda 

podkowa, będzie równa ilości ciepła pobranego przez wodę. Woda się ogrzeje 

, a podkowa schłodzi, tak że ich temperatury się wyrównają. 

3. Przeanalizuj sposób wyznaczania ciepła właściwego wody s. 245 

4. Zadanie rachunkowe 

Do 5kg wody o temperaturze  20 stopni dolano 3kg wody o temperaturze 80 

stopni. 

Oblicz jaka będzie końcowa temperatura tej mieszaniny?   

Podpowiedź znajdziesz na stronie:  https://eszkola.pl/fizyka/bilans-cieplny-

4018.html 

 

Praca z podręcznikiem 

Wykonaj zdjęcie zadania 

rachunkowego  

 i prześlij nauczycielowi  

 

Przemysław Woś 

Librus 

przemyslaw.wos.sp 

@gmail.com 

Fizyka 

21.05.2020 

Temat: Zmiany stanu skupienia 

- przeczytaj z podręcznika  s. 249 - 251 

- napisz notatkę: 

1. Zmiany stanu skupienia 

- narysuj rysunek s. 250 

( każdy powinien umieć odpowiedzieć na pytania typu :  co to jest np. 

topnienie – odp. zmiana ciała stałego w ciecz itp. lub jak nazywa się proces , 

w którym np. gaz zmienia się w ciało stałe – odp. resublimacja itp. ) 

2. Przykłady zmian stanu skupienia spotykane w życiu codziennym 

- napisz przykład : topnienia , krzepnięcia, parowania, skraplania, sublimacji i 

resublimacji ( odpowiadaj całym zdaniem)  

3. Zadanie problemowe ( napisz w zeszycie ) 

Zad 1 i 3 s. 252 ( nie przepisuj – wystarczy np. 1P) 

 

Praca z podręcznikiem 

Wykonaj zdjęcie swojej notatki 

i prześlij nauczycielowi 

Przemysław Woś 

Librus 

przemyslaw.wos.sp 

@gmail.com 

https://eszkola.pl/fizyka/bilans-cieplny-4018.html
https://eszkola.pl/fizyka/bilans-cieplny-4018.html


 

Matematyka 

5.05.2020 

 

Powtórzenie wiadomości oraz utrwalenie umiejętności dotyczących równań. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. Rozwiązujemy zadnia utrwalające z działu „Równania” 

3. Wybór zadań: 

- na ocenę dopuszczającą: -rozwiąż z zadania 1 dwa przykłady i jedno 

zadanie z zadań od 2 do 8, 

- na ocenę dostateczną – rozwiąż z zadania 1 dwa przykłady, jedno zadanie z 

zadań od 2 do 8 i jeden przykład z zadania 9 b lub c,  

- na ocenę dobrą – rozwiąż z zadania 1 dwa przykłady, dwa zadania z zadań 

od 2 do 8,  jeden przykład z zadania 9 b lub c,  

- na ocenę bardzo dobrą- z zadania 1 dwa przykłady, dwa zadania z zadań od 

2 do 8,  jeden przykład z zadania 9 b lub c i jedno z zadań od 10 do 16, 

4. Proszę wysłać zdjęcia zadań na wybraną ocenę. 

- Na ocenę celującą 

- rozwiąż z zadania 

1 dwa przykłady, 

dwa zadania z 

zadań od 2 do 8,  

jeden przykład z 

zadania 9 b lub c,  

jedno z zadań od 

10 do 16 i jedno 

zadanie z zadań od 

17 do 19. 

Praca własna ucznia z 

podręcznikiem. 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

 

Matematyka 

7-8.05.2020 

 

Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą tabel 

i diagramów. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. Przeczytaj temat z podręcznika i przeanalizuj przykłady w nim zawarte. 

Następnie przystąp do rozwiązywania zadań. 

3. Rozwiąż zadania z podręcznika: 1,2,5,6,8.11,16. 

 

Praca własna ucznia z 

podręcznikiem. 

https://epodreczniki.pl/a/odczyt

ywanie-danych-

statystycznych/D1HV8C71J 

 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

Chemia 

05.05.2020 

Stężenie procentowe roztworu – rozwiązywanie zadań. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. Za pośrednictwem librusa otrzymasz link do zadań. 

3. Zdjęcia rozwiązanych zadań prześlij na pocztę. 

 

Praca własna ucznia z 

podręcznikiem. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=qcq1HjsP7JI 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

Chemia 

08.05.2020 

Podsumowanie wiadomości o wodzie i roztworach wodnych. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. Rozwiązuj zadania utrwalające. 

3. Za pośrednictwem librusa otrzymasz link do przykładowego test z tego 

działu. 

4. Rozwiąż test i prześlij do nauczyciel. 

 
Praca własna ucznia z 

podręcznikiem. 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

 

Matematyka 

11.05.2020 

 

Temat lekcji: Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych 

za pomocą wykresów. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. Przeczytaj temat z podręcznika i przeanalizuj przykłady w nim zawarte. 

3. Rozwiąż zadania 1 -4 z tego tematu. 

 
Praca własna ucznia z 

podręcznikiem. 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

 

Matematyka 

12.05.2020 

Temat lekcji: Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych 

za pomocą wykresów. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

 
Praca własna ucznia z 

podręcznikiem. 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 2. Rozwiąż zadania 5,6,7 z tego tematu. 

 

Matematyka 

14.05.2020 

 

Temat lekcji: Średnia arytmetyczna. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. Przeczytaj temat z podręcznika i przeanalizuj przykłady w nim zawarte. 

3. Zrób krótką notatkę. 

4. Rozwiąż zadania 1 – 5 z tego tematu 

 
Praca własna ucznia z 

podręcznikiem. 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

 

Matematyka 

15.05.2020 

 

Temat lekcji: Średnia arytmetyczna rozwiązywanie zadań. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. Rozwiąż zadania 6,7,8,11 z tego tematu. 

 
Praca własna ucznia z 

podręcznikiem. 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

 

Chemia 

12.05.2020 

 

 

Temat lekcji: Tlenki metali i niemetali. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. Przeczytaj temat z podręcznika str. 196 – 201. 

3. Zrób notatkę do lekcji. 

4. Rozwiąż w zeszycie zadania: 1,2,3 str. 201 

Rozwiąż w 

zeszycie zadania: 

4,5 str. 201 

 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

 

Chemia 

15.05.2020 

 

 

Temat lekcji: Sprawdzian wiadomości z działu: „Woda i roztwory wodne”. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. W tym dniu otrzymacie link do sprawdzianu. 

  

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

 

Matematyka 

18.05.2020 

 

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości oraz utrwalenie umiejętności dot. 

elementów statystyki opisowej. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. Rozwiązuj zadania utrwalające: 1,2,3,5,7. 

 
Praca własna ucznia z 

podręcznikiem. 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

 

Matematyka 

19.05.2020 

 

Temat lekcji: Sprawdzian wiadomości dotyczący elementów statystyki 

opisowej. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. Otrzymasz link do sprawdzianu. 

 
Praca własna ucznia z 

podręcznikiem. 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

 

Matematyka 

21.05.2020 

 

Temat lekcji: Prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. Przeczytaj temat z podręcznika i przeanalizuj przykłady. 

3. Zrób notatkę do lekcji. 

4. Rozwiąż zadania:1,2,3,4 z tego tematu. 

 
Praca własna ucznia z 

podręcznikiem. 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

 

Matematyka 

22.05.2020 

Temat lekcji: Elektrolity i nieelektrolity. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. Przeczytaj temat z podręcznika str. 202 – 208. 

 
Praca własna ucznia z 

podręcznikiem. 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 



 3. Zrób notatkę do lekcji. 

4. Rozwiąż w zeszycie zadania: 1,2 str. 208 

 

Chemia 

19.05.2020 

 

 

Temat lekcji: Elektrolity i nieelektrolity. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. Przeczytaj temat z podręcznika str. 202 – 208. 

3. Zrób notatkę do lekcji. 

4. Rozwiąż w zeszycie zadania: 1,2 str. 208 

 
Praca własna ucznia z 

podręcznikiem. 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

 

Chemia 

22.05.2020 

 

 

 

Temat lekcji: Wzory i nazwy wodorotlenków. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. Przeczytaj temat z podręcznika str. 209 – 210. 

3. Zrób notatkę do lekcji. 

4. Rozwiąż w zeszycie zadania: 1,2 str. 210 

 
Praca własna ucznia z 

podręcznikiem. 

Librus 

e-mail: 

mari_ol@interia.pl 

Język polski 

5.05.2020 

 

 

Temat: Jak prowadzić dyskusję.  

Zadania do wykonania. 

Przeczytajcie ponownie informacje dotyczące dyskusji s. 282  

Wykonajcie ćw. 2,3  s. 282  

Obejrzyjcie debatę przedwyborczą i ją oceńcie, weźcie pod uwagę ćw. 6 

s.283 

 

• wyjaśnij  w jaki 

sposób rozpoznaje 

się sofizmaty i jak 

się przed nimi 

bronić 

• podaj przykłady 

naruszenia zasad 

dyskusji 

-obejrzyj  debatę 

przedwyborczą i ją 

oceń. 

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 

6-7.05 

 

Temat: Podsumowanie wiadomości.  

Zadania do wykonania: 

Zapoznaj się z powtórzeniem s. 295, przypomnij lektury i fragmenty tekstów, 

strony macie podane w powtórzeniu  

 Adam Mickiewicz, Dziady cz. II Charles Dickens, Opowieść wigilijna, 

Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy, Jan Twardowski,  Ewa Barańska, Zapomnieć 

Różę, Agatha Christie, Morderstwo w Orient Expressie, Wojciech Szumowski 

O tym, co dzieje się w Syrii, mam ochotę krzyczeć. 

Powtórz zagadnienia z nauki o języku i teorii literatury: reportaż, wyraz 

pochodny, formant, typy formantów, rodzina wyrazów, wyraz pokrewny, 

rdzeń pisownia kłopotliwych przedrostków i przyrostków. Powtórzenie s.296  

Zapoznaj się z tekstem s. 297 i wykonaj zadania powtórzeniowe w zeszycie.  

 

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 

about:blank
http://www.gov.pl/zdalnelekcje


Język polski 

8.05.2020 

 

 

Temat: Nadzieja  

Zadania do wykonania:  

Notatka do zeszytu: Street art jest to  nurt sztuki, który  narodził się na 

ulicach wielkich miast i obejmuje prace powstające spontanicznie w 

przestrzeni miejskiej – m.in. murale lub graffiti. Jednym z głównych twórców 

tego nurtu jest Banksy.  

Przyjrzyj się uważnie dziełu i wykonaj ćwiczenia umieszczone pod obrazem. 

Zadania możecie połączyć w całość.  Ćwiczenie 5 wykonują dociekliwi.  

 

na podstawie 

wybranych źródeł 

przygotuj 

przygotowuję 

prezentację na 

temat twórczości 

Banksy’ego 

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 

Od 11.05 

 

Temat: Dawać nadzieję.  

Przeczytaj wywiad ze Zbigniewem Religą s. 300 , zapoznaj się z biogramem 

Jana Osieckiego.  

Wyjaśnij związki frazeologiczne: człowiek o wielkim sercu, oddać się 

czemuś całym sercem, iść za głosem serca . 

Wykonaj ćw. 1,2, 3 (możesz połączyć) oraz ćw. 5 s. 301  

 

 

 

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: Sens nadziei  

Przeczytaj wiersz i informacje o autorze s. 302 

Przypomnij informacje: podmiot liryczny s. 334, oraz metafora s. 341. 

Wykonaj ćw.1,2,3 s.302. 

 
 

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: Potęga nadziei 

Przeczytaj tekst s. 303 oraz informacje o Stephenie  Hawking .  

W zeszycie odpowiedz na pytania: 

 Czy Hawking uważa, że choroba pokrzyżowała mu życiowe plany? 

Uzasadnij odpowiedź przykładami z tekstu.  

W jaki sposób naukowiec ocenia swoje życie? Jakich określeń używa?  

Jakich aktywności podejmował się Hawking? Czego niezwykłego 

doświadczył?  

Wykonaj ćw.1,6 s.304  

Napisz charakterystykę wybranego bohatera literackiego lub filmowego, 

którego nie opuściła nadzieja mimo piętrzących się przed nim trudności.  

• odszukaj 

informacje na 

temat ludzi, którzy 

osiągnęli sukces 

pomimo różnego 

rodzaju ograniczeń. 

 

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 

http://www.gov.pl/zdalnelekcje
http://www.gov.pl/zdalnelekcje
http://www.gov.pl/zdalnelekcje
http://www.gov.pl/zdalnelekcje


Język polski 

 

 

Temat: Brak nadziei. 

Przeczytaj tekst Barbary Kosmowskiej   

s. 305 – 307  

Wykonaj ćw. 1,5,6 s.307  

 

sformułuj 

wskazówki, jak 

radzić sobie z 

przemocą 

psychiczną, możesz 

wykonać ćw.10 s.  

307 

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: Nie tracić nadziei. 

Przeczytaj tekst s. 308 -309 , zapoznaj się z informacjami o autorze.  

Przypomnij informacje o narratorze  s. 336  

Odpowiedz na pytania: 

Co to jest tolerancja? 

Czym powinny kierować się osoby tolerancyjne?  

Wykonaj ćwiczenia: 1,2,3,5 s.310.  

 

Wyszukaj 

informacje o 

różnych akcjach 

społecznych 

propagujących 

hasło tolerancji.  

Obejrzyj film Chce 

się żyć w reżyserii 

Macieja Pieprzycy. 

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: Wola przetrwania 

Zapoznaj się z tekstem: Urodzony, by przetrwać s. 311–313. 

Dokończ wypowiedzenie  

Aby przetrwać w ekstremalnych warunkach, należy……  

Umiejętność przetrwania czyni nas ludźmi – bez niej nasz gatunek nigdy nie 

zdołałby zajść tak daleko.  Zapisz  w zeszycie  dwa argumenty na 

potwierdzenie tej tezy oraz dwa argumenty przeciw niej.  

Wykonaj ćw. 5,6 s. 313 

 

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: Wywiad  

Zapoznaj się z informacjami s. 314–317 

Odszukaj w Internecie lub czasopiśmie wywiad , zapoznaj się z nim. Pomyśl 

jakie pytania zadałbyś rozmówcy, zapisz je w zeszycie.  

Wykonaj ćw. 1,2s.316 oraz  ćw. 5,6 s.317 

 

• przeprowadź 

wywiad z osobą ze 

swojego otoczenia 

na temat jego pasji 

życiowych 

 

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: Prezentacja 

Zapoznaj się z informacjami s.318–321. 

Wykonaj ćw. 1 s. 319 i ćw. 7,8 s. 221 

 

 

Praca z podręcznikiem, praca z 

tekstem, metoda ćwiczeń 

praktycznych, ćwiczenia 

interaktywne,learningapps.org, 

Elżbieta Gałecka-

Szwaczkiewicz 

 

http://www.gov.pl/zdalnelekcje
http://www.gov.pl/zdalnelekcje
http://www.gov.pl/zdalnelekcje
http://www.gov.pl/zdalnelekcje


e.podręczniki.pl,www.cke.gov.

pl, www.gov.pl/zdalnelekcje, 

https://www.gov.pl/web/eduka

cja/lekcje-z-internetu 

Librus, e-mail, 

messenger 

wychowane 

fizyczne 

5.05.2020 

 

Sylwetka znanego sportowca. 

Proszę zapoznać się z sylwetką polskiego siatkarza, reprezentanta Polski w 

piłce siatkowej mężczyzn – Michała Winiarskiego. Waszym zadaniem będzie 

napisanie pracy: Sylwetka ulubionego sportowca. 

 

http://sporttopestka

.pl/zaangazowana-

skakanka-zalety-

skakania-na-

skakance-30-

korzysci-skakanki/ 

Metoda  zadaniowa ścisła. 

 

Jarosław Kaczoruk 

jaroslawkaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

wychowane 

fizyczne 

8.05.2020 

 

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/watc

h?v=JaW0tUrLYFc 

https://www.youtube.com/watc

h?v=hGjy4sAjZYE 

Jarosław Kaczoruk 

jaroslawkaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

wychowane 

fizyczne 

11.05.2020 

 

Układanie własnego jadłospisu. 

W linku przedstawiam Wam propozycję zdrowego jadłospisu, który 

zobrazuje procentowo kiedy jeść, ile jeść itd. 

Proszę zapoznać się z przykładowym jadłospisem i propozycjami oraz 

dopasować go do swojego toku żywieniowego bądź stworzyć swój własny. 

 

http://sporttopestka

.pl/zywienie-

ukladanie-

jadlospisu/ 

Metoda  zadaniowa ścisła. 

 

Jarosław Kaczoruk 

jaroslawkaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

wychowane 

fizyczne 

11.05.2020 

 

Układanie własnego jadłospisu. 

W linku przedstawiam Wam propozycję zdrowego jadłospisu, który 

zobrazuje procentowo kiedy jeść, ile jeść itd. 

Proszę zapoznać się z przykładowym jadłospisem i propozycjami oraz 

dopasować go do swojego toku żywieniowego bądź stworzyć swój własny. 

http://sporttopestka

.pl/zywienie-

ukladanie-

jadlospisu/ 

Metoda  zadaniowa ścisła. 

 

Jarosław Kaczoruk 

jaroslawkaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

wychowane 

fizyczne 

12.05.2020 

 

Nauka przepisów gry w wybranej grze rekreacyjnej:  unihokej. 

W każdej grze zespołowej niezbędne są reguły i przepisy, które regulują i 

kontrolują mecze towarzyskie, czy też ligowe. Dlatego zachodzi potrzeba, 

żeby zapoznać się z nimi aby móc w późniejszym czasie stosować je podczas 

uczestniczenia i sędziowania gier zespołowych. Możecie sami poszukać 

informacji na ten temat w internecie, bądź też skorzystać z mojego materiału 

(linku). 

https://pl.wikipedia

.org/wiki/Unihokej 

Metoda  zadaniowa ścisła. 

 

Jarosław Kaczoruk 

jaroslawkaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

http://www.gov.pl/zdalnelekcje
https://www.youtube.com/watch?v=JaW0tUrLYFc
https://www.youtube.com/watch?v=JaW0tUrLYFc


wychowane 

fizyczne 

15.05.2020 

 

Doskonalenie umiejętności przewrotów łączonych z elementami 

gimnastycznymi. 

Przewroty w przód i w tył można łączyć ze sobą. Istnieją również elementy 

gimnastyczne, które można łączyć z przewrotami w jeden układ. Na 

podstawie krótkich filmów zademonstruję kilka z nich. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=p

DYYdGmGsEw 

https://www.youtu

be.com/watch?v=7

4hrChKh6uM 

Metoda naśladowcza, 

zadaniowa ścisła. 

Ćwiczenia staraj się 

wykonywać solidnie i dużą 

dokładnością. 

 

Jarosław Kaczoruk 

jaroslawkaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

wychowane 

fizyczne 

18.05.2020 

 

Aktywność fizyczna a mózg. 

Wszyscy doskonale wiemy, że mózg do życia potrzebuje tlenu a podczas 

wysiłku fizycznego dostarczany jest w dużych ilościach. Dlatego warto 

uprawiać aktywność fizyczną. Zapoznaj się z linkiem. 

http://sporttopestka

.pl/aktywnosc-

fizyczna-a-mozg-

fizjologia/ 

Zapoznanie się 

przedstawionym linkiem. 

Jarosław Kaczoruk 

jaroslawkaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

wychowane 

fizyczne 

18.05.2020 

 

Doskonalenie przepisów gry w piłkę koszykową. Quiz. 

http://sporttopestka

.pl/rozwiaz-krotki-

test-quiz-z-

koszykowki/ 

Ćwiczenia staraj się 

wykonywać solidnie, 

samodzielnie i z dużą 

koncentracją 

Jarosław Kaczoruk 

jaroslawkaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

wychowane 

fizyczne 

19.05.2020 

 

Doskonalenie przepisów gry w piłkę siatkową. Quiz. 

http://sporttopestka

.pl/rozwiaz-quiz-z-

siatkowki/ 

Ćwiczenia staraj się 

wykonywać solidnie, 

samodzielnie i z dużą 

koncentracją 

Jarosław Kaczoruk 

jaroslawkaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

wychowane 

fizyczne 

22.05.2020 

 

Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej. Bezpieczna aktywność fizyczna w 

górach i nad wodą. 

Wybierając się w góry lub na akweny wodne musimy pamiętać o 

bezpieczeństwie oraz zasadach tam panujących. W linku przedstawione  i 

omówione są kryteria zachowania się w tych miejscach. 

https://www.kety.pl

/Pamietaj-o-

bezpieczenstwie-

nad-woda-i-w-

gorach-

10755.html?grupa=

10755 

Zapoznanie się z zasadami 

panującymi w górach i nad 

wodą. 

Jarosław Kaczoruk 

jaroslawkaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

j.rosyjski 

7.05.2020 

Урок Тема: Кто они по профессии и где они работают? Kim oni są z 

zawodu i gdzie pracują? 

 Rozdział 7 Ognisko domowe 

Wykonaj: 

1.  ćw. 1b/85; 

2. ćw. 2/86; 

3. ćw. 3/86. 

 

praca   indywidualna,  

z podręcznikiem, słownikiem 

strony internetowe 

konsultacje z nauczycielem 

wysłanie zadań nauczycielowi 

Dorota Abramiuk 

Librus 

dorota.abramiuk 

@spwerbkowice.pl 

 

j.rosyjski 

11.05.2020 

Урок Тема:Моя семья состоит из трёх человек.  Moja rodzina składa się 

z trzech osób. Rzeczownik семья. 

Wykonaj w  zeszycie ćwiczeń: 

1.   ćw.2/46; 

 

praca   indywidualna,  

z podręcznikiem, słownikiem 

strony internetowe 

konsultacje z nauczycielem 

Dorota Abramiuk 

Librus 

dorota.abramiuk 

@spwerbkowice.pl 

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


2.   ćw.3/47 ( skorzystaj z ćwiczeń 1b,2,4,5 /85/86/87); 

3.   ćw.5/47 (ściągawka z gramatyki na str.97). 

wysłanie zadań nauczycielowi  

j.rosyjski 

14.05.2020 

Урок Тема: Кто старше, кто моложе? 

Kto jest starszy, a kto jest młodszy? 

Wykonaj ćwiczenia: 

1.  6a/87; 

2. 8/87; 

3. 4/47 - zesz.ćw. 

 

praca   indywidualna,  

z podręcznikiem, słownikiem 

strony internetowe 

konsultacje z nauczycielem 

wysłanie zadań nauczycielowi 

Dorota Abramiuk 

Librus 

dorota.abramiuk 

@spwerbkowice.pl 

 

j.rosyjski 

18.05.2020 

Урок Тема: Врач работает в больние. 

Lekarz pracuje w szpitalu. 

Wykonaj ćwiczenia: 

1.   1a/88 -napisać do zeszytu; 

2.   1b/89; 

3.   2a/89 - wzorując się na trzech zdaniach i korzystając z tabelki poniżej, 

ułóż również  3 zdania 

 

praca   indywidualna,  

z podręcznikiem, słownikiem 

strony internetowe 

konsultacje z nauczycielem 

wysłanie zadań nauczycielowi 

Dorota Abramiuk 

Librus 

dorota.abramiuk 

@spwerbkowice.pl 

 

j.rosyjski 

21.05.2020 

Урок  Тема: Что делает строитель? Co robi budowlaniec? 

Wykonaj ćwiczenia: 

1.   4/90; 

2.   5/90; 

3.   6/90. 

 

praca   indywidualna,  

z podręcznikiem, słownikiem 

strony internetowe 

konsultacje z nauczycielem 

wysłanie zadań nauczycielowi 

Dorota Abramiuk 

Librus 

dorota.abramiuk 

@spwerbkowice.pl 

 

wychowane 

fizyczne 

7.05.2020 

 

 

Doskonalenie ćwiczeń ogólnorozwojowych 

Wykonaj zadanie ruchowe korzystając z linku 

https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4 

 Zadaniowa zabawowa 

Bartłomiej Sadowski 

Librus, 

 e-mail: 

bartlomiej.sadowsk

i@spwerbkowice.pl 

wychowane 

fizyczne 

8.05.2020 

 

 

Ćwiczenia muzyczne – zumba 

-potrafi zaprezentować kilka ćwiczeń przy muzyce 

Skorzystaj z linku aby wykonać zadanie 

https://www.youtube.com/watch?v=U930US8tNPw 

Zapoznaj się z informacjami o zumbie w linku poniżej 

https://www.youtube.com/watch?v=AbeO3dkPSQk 

https://www.youtube.com/watch?v=N1zTPfkM7f8 

https://www.youtube.com/watch?v=HRPXVXPdV7k 

https://www.youtube.com/watch?v=JW1jl9I5z2E 

C Potrafi 

zaprezentować i 

przeprowadzić 

przygotowany 

zestaw ćwiczeń 

przy muzyce  

co wiesz o zumbie 

Napisz kilka słów i 

prześlij na maila 

Zadaniowa pokaz 

Bartłomiej Sadowski 

Librus, 

 e-mail: 

bartlomiej.sadowsk

i@spwerbkowice.pl 

 

wychowane 

fizyczne 

Nauka prostego układu tanecznego z wykorzystaniem ćwiczeń 

koordynacyjno-ruchowych. 

- nagraj film ze 

swojej dowolnej 

Zadaniowa opisowa zabawowa 

 

Bartłomiej Sadowski 

Librus, 

https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4
mailto:bartlomiej.sadowski@spwerbkowice.pl
mailto:bartlomiej.sadowski@spwerbkowice.pl
https://www.youtube.com/watch?v=U930US8tNPw
https://www.youtube.com/watch?v=AbeO3dkPSQk
https://www.youtube.com/watch?v=N1zTPfkM7f8
https://www.youtube.com/watch?v=HRPXVXPdV7k
https://www.youtube.com/watch?v=JW1jl9I5z2E
mailto:bartlomiej.sadowski@spwerbkowice.pl
mailto:bartlomiej.sadowski@spwerbkowice.pl


11.05.2020 

 

 

- potrafi zaprezentować prosty układ taneczny 

https://ewf.h1.pl/student/?token=w0bYAUCU674G0dhiyVc3GHCIiWsnPIU

8I7rIZzcOh52Cpo3iw0 

aktywności 

fizycznej 

(30sekund) i 

prześlij na maila 

 e-mail: 

bartlomiej.sadowsk

i@spwerbkowice.pl 

 

wychowane 

fizyczne 

11.05.2020 

 

 

Test Zuchory 

Omówienie pierwszego elementu testu Zuchory. Ćwiczenia rozciągające 

mięśnie zginaczy biodra dzięki którym uczeń będzie mógł lepiej wykonać ten 

element testu. Trening właściwy szybkości uczeń będzie mógł wykonać w 

warunkach innych niż domowe. 

 Omówienie drugiego elementu testu Zuchory. Rady, dzięki którym uczeń 

będzie mógł lepiej wykonać ten element testu. Omówienie piątego elementu 

testu Zuchory. Rady, dzięki którym uczeń będzie mógł lepiej wykonać ten 

element testu. 

Pokaz i objaśnienie zawarte w filmach poniżej 

ohttps://ewf.h1.pl/student/?token=K7fjr9dq5zaOwpwTWGobTjjjexsH9X0Gt

JURMj0uDAht6QuICE 

https://ewf.h1.pl/student/?token=SJ5WrBPxUsodPCyoybet8mIwqJW2d6W4

7Cj7FvN2OUZntzAFuQ 

https://ewf.h1.pl/student/?token=uq4AU7EbivpRGCXz9iSqzfel2GxoEPlmp

MylWGbJKpOVnao5uS 

https://ewf.h1.pl/student/?token=S4sUVi7TyYuzWbvEJRWgHy0SuMoS5Vu

kAovSNnVw76PDv0zIN0 

https://ewf.h1.pl/student/?token=MPmWWKK5yKJzgLmciNN2DPuaXWTh

2ZEwqxUa0jmhcQheqNVaiI 

https://ewf.h1.pl/student/?token=9A74AxJPrMqIcglVlcqhfoT1eNMepIgWW

UGNJ44f6WitUvQ61U 

 

Wykonaj próby 

testowe zapisując 

swoje wyniki, które 

wyślesz na maila 

Zadaniowa pokaz 

Bartłomiej Sadowski 

Librus, 

 e-mail: 

bartlomiej.sadowsk

i@spwerbkowice.pl 

 

wychowane 

fizyczne 

14.05.2020 

 

 

Prawidłowa technika biegu 

Demonstracja i omówienie prawidłowej techniki biegu oraz metodyczne 

ćwiczenia doskonalące. 

Zapoznaj się z linkiem aby wykonać zadanie 

https://ewf.h1.pl/student/?token=eC7wxhefkK3wbuxi0pU3FVetV5t2GykQtN

1aEY54AzK7GZuYsN 

 Zadaniowa 

Bartłomiej Sadowski 

Librus, 

 e-mail: 

bartlomiej.sadowsk

i@spwerbkowice.pl 

 

wychowane 

fizyczne 

15.05.2020 

 

 

Ouiz  sportowy z piłki siatkowej. piłki ręcznej, piłki nożnej, piłki koszykowej 

i innych 

-rozwiązuje jeden quiz z jednej dyscyplin sportowej 

rozwiązuje wiele 

quizów z różnych 

dyscyplin 

sportowych 

Zadaniowa, zabawowa 

Sprawdź swoją wiedzę 

sportową z różnych dyscyplin 

sportowych 

Bartłomiej Sadowski 

Librus, 

 e-mail: 

bartlomiej.sadowsk

i@spwerbkowice.pl 

https://ewf.h1.pl/student/?token=w0bYAUCU674G0dhiyVc3GHCIiWsnPIU8I7rIZzcOh52Cpo3iw0
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quizy podane zostaną przez 

librus lub na  maila 

 

wychowane 

fizyczne 

18.05.2020 

 

 

TABATA – nowoczesną  formą ruchu. 

Uczeń  -uczestniczy w wybranej aktywności ruchowej, -wykorzystuje 

umiejętność pomiaru tętna w aplikowaniu sobie ilości i intensywności 

wysiłku fizycznego. 

1. Squat 

2. Kneeling push app 

3. Dynamic Lunges 

4. High Knee 

5. Spider Crawl 

6. leg lifts 

7. Plan Jack 

8. Knee  Crunches 

Nagraj krótki filmik z dowolnej poznanej formy ruchowej ,,tabaty'' 

1 ZMIERZ sobie tętno spoczynkowe metodą palpacyjną 

2. Wykonaj ROZGRZEWKĘ, 

3.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. 

Jeśli nie nadążasz lub ćwiczenie jest dla Ciebie za trudne, uprość je sobie.  

Próbuj!   

 4.Zmierz ponownie tętno.zakończ trening jeżeli nie masz już siły. Jeśli nie, 

wykonaj jeszcze jedną serię ćwiczeń. 

I jak ? Spodobało Ci się ? Dałeś/aś radę ? 

Mam nadzieję że, jutro powtórzysz to jeszcze raz. Powodzenia! 

 

Zapoznaj się z linkiem aby 

wykonać zadanie ruchowe 

https://www.youtube.com/watc

h?v=4UzeAKb0qxA 

zadaniowa, naśladowcza 

Pamiętaj o bezpiecznym 

wykonywaniu ćwiczeń 

Bartłomiej Sadowski 

Librus, 

 e-mail: 

bartlomiej.sadowsk

i@spwerbkowice.pl 

 

wychowane 

fizyczne 

18.05.2020 

 

 

Nauka dryblingu i prowadzenia piłki różnymi cz. stopy 

-wie co to jest drybling i potrafi go zademonstrować we fragmentach  gry 

-prowadzi piłkę różnymi cz.stopy ze zmianą kierunku ruchu, zachowując 

tempo 

 

 

Zadaniowa Wykonaj zadanie 

ruchowe korzystając z linku 

https://www.youtube.com/watc

h?v=SoijY4BUCtw 

https://www.youtube.com/watc

h?v=yRnRYHPKKcQ 

Bartłomiej Sadowski 

Librus, 

 e-mail: 

bartlomiej.sadowsk

i@spwerbkowice.pl 

 

wychowane 

fizyczne 

21.05.2020 

 

 

Zasady i przepisy gry w piłce nożnej. 

- uczeń:                                                          -wie co to jest spalony? 

- zna podstawy zasad i przepisów w piłce nożnej, 

- potrafi zaprezentować swoją wiedzę w quizie sportowym   

 

Zapoznaj się z filmem 

zawartym w linku, aby poznać 

podstawowe zasady gry wpiłkę 

nożną 

Bartłomiej Sadowski 

Librus, 

 e-mail: 

bartlomiej.sadowsk

i@spwerbkowice.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=4UzeAKb0qxA
https://www.youtube.com/watch?v=4UzeAKb0qxA
mailto:bartlomiej.sadowski@spwerbkowice.pl
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mailto:bartlomiej.sadowski@spwerbkowice.pl
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https://slideplayer.pl/slide/3040

032/ 

 

wychowane 

fizyczne 

22.05.2020 

 

 

Quiz wiedzy na temat zasad i przepisów gry w piłce nożnej 

- rozwiązuje jeden quiz tematyczny 

-rozwiązuje wiele 

quizów 

tematycznych 

- zna sygnalizację 

sędziego 

- zadaniowa, testowa 

Quiz podany zostanie na 

librusie lub na maile uczniów 

Bartłomiej Sadowski 

Librus, 

 e-mail: 

bartlomiej.sadowsk

i@spwerbkowice.pl 

 

Historia 

6.05.2020 

 

Zapisz w zeszycie temat – „Świat na drodze ku II wojnie światowej” – 

Ekspansja Japonii. 

Przeczytaj z podręcznika wiadomości ze strony 213. 

 

Następnie wykonaj w zeszycie ćwiczeń  Ćw.1, 5, s.94-95 

 

Wykonaj pisemnie 

w zeszycie 

przedmiotowym 

Zad.3, s.213 

(podręcznik) 

Praca z podręcznikiem, 

zeszytem ćwiczeń. 

Po wykonaniu pracy wyślij 

zdjęcie z zeszytu ćwiczeń  

i zeszytu przedmiotowego. 

 

Czesława Mociak 

Librus 

Poczta internetowa: 

czeslawa.mociak 

@spwerbkowice.pl 

Historia 

7.05.2020 

 

Zapisz w zeszycie temat – „Powtórzenie wiadomości  

z działu VI”. 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń  zadania od 1 do 6, s.96-97 

 

Wykonaj pisemnie 

w zeszycie 

przedmiotowym 

Zad.1 i 2 s.212 

(Praca z tekstem 

źródłowym w 

podręczniku). 

Praca z podręcznikiem, 

zeszytem ćwiczeń, mapą  

i tekstem źródłowym. 

Po wykonaniu pracy wyślij 

zdjęcie z zeszytu ćwiczeń. 

Czesława Mociak 

Librus 

Poczta internetowa: 

czeslawa.mociak 

@spwerbkowice.pl 

Historia 

13.05.2020 

 

Zapisz w zeszycie temat –„Odrodzenie Rzeczypospolitej”. 

Przeczytaj z podręcznika wiadomości ze stron 218 -221. 

Następnie wykonaj w zeszycie ćwiczeń  Ćw.1,2,3,4 s.98 

 

Wykonaj w 

zeszycie ćwiczeń  

Ćw.5, s.99 

Praca z podręcznikiem, 

zeszytem ćwiczeń,  

i tekstem źródłowym. 

Po wykonaniu pracy wyślij 

zdjęcie z zeszytu ćwiczeń 

Czesława Mociak 

Librus 

Poczta internetowa: 

czeslawa.mociak 

@spwerbkowice.pl 

Historia 

14.05.2020 

 

Zapisz w zeszycie temat –„Walka o granicę wschodnią”. 

-Przeczytaj z podręcznika wiadomości ze stron 222 -227. 

-Przeanalizuj mapę ze s.224. 

-Odpowiedz pisemnie w zeszycie przedmiotowym na pytanie: Jakie było 

znaczenie Bitwy Warszawskiej? 

-Wykonaj w zeszycie ćwiczeń  zadania od 1,3,4 s.100 – 101 

 

Wykonaj w 

zeszycie ćwiczeń  

Ćw.2,5, s.100-101 

Obejrzyj dostępne 

filmiki na You 

Tube wpisując 

temat lekcji – –

„Walka o granicę 

wschodnią” np. 

audycję Spór o 

historię. 

Praca  z podręcznikiem, 

zeszytem ćwiczeń, mapą  

i tekstem źródłowym. 

Po wykonaniu pracy wyślij 

zdjęcie z zeszytów. 

 

 

Czesława Mociak 

Librus 

Poczta internetowa: 

czeslawa.mociak 

@spwerbkowice.pl 

https://slideplayer.pl/slide/3040032/
https://slideplayer.pl/slide/3040032/
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Historia 

20.05.2020 

 

Zapisz w zeszycie temat –„Kształtowanie się granicy zachodniej i 

południowej”. 

-Przeczytaj z podręcznika wiadomości ze stron 230 -234. 

-Przeanalizuj mapy ze s.231  

 i 234. 

-Wykonaj w zeszycie ćwiczeń  zadania od 1,2,3, s.104 - 105 

Wykonaj w 

zeszycie ćwiczeń  

Ćw.4, s.105 

Obejrzyj na Yuo 

Tube film z serii 

KOREPETYCJE Z 

HISTORII pt. 

„Walki o polskie 

granice (zachodnią, 

południową, 

północną), (15 min 

28 s). 

Praca z podręcznikiem, 

zeszytem ćwiczeń, mapą  

i tekstem źródłowym. 

Po wykonaniu pracy wyślij 

zdjęcie z zeszytu ćwiczeń. 

Czesława Mociak 

Librus 

Poczta internetowa: 

czeslawa.mociak 

@spwerbkowice.pl 

Historia 

21.05.2020 

 

Zapisz w zeszycie temat –„Rządy parlamentarne”. 

-Przeczytaj z podręcznika wiadomości ze stron 235 -239. 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń  zadania od 1,2,3, 4s.106 - 107 

 

Wykonaj w 

zeszycie ćwiczeń  

Ćw.5, s.107 

 

Praca z podręcznikiem, 

zeszytem ćwiczeń 

i tekstem źródłowym. 

Po wykonaniu pracy wyślij 

zdjęcie z zeszytu ćwiczeń. 

Czesława Mociak 

Librus 

Poczta internetowa: 

czeslawa.mociak 

@spwerbkowice.pl 

Język 

 Rosyjski 

 7.05.2020 

 

Temat lekcji:  Кем работают твои родители?  Ćwiczenia gramatyczne. 

1. Na początek wykonaj ćwicz. 5 str. 90 w podręczniku. Pytania  napisz w 

zeszycie! Pisz starannie! Skorzystaj z tabeli na str. 89. Nie wysyłaj dzisiaj! 

Wyślesz po następnej lekcji. 

2. Następnie wykonaj ćwicz. 3 str. 48 w zeszycie ćwiczeń. Całą stronę wyślij! 

 

Praca z podręcznikiem, 

zeszytem ćwiczeń, CD 

 

 

Alicja Kusiak 

alak12kusiak@gmail

.com 

messenger 

 

Język 

 Rosyjski 

 11.05.2020 

 

Temat lekcji:  Интересные профессии.  Ćwiczenia leksykalne. 

1. Na początek wykonaj ćwicz. 6 str. 90 w podręczniku. Wynik  napisz w 

zeszycie. Wyślij razem z poprzednim ćwiczeniem! 

2. Następnie naucz się pięknie czytać tekst w ćwicz. 4 str. 90 w podręczniku 

 

Praca z podręcznikiem, 

zeszytem ćwiczeń, CD 

 

 

Alicja Kusiak 

alak12kusiak@gmail

.com 

messenger 

 

Język 

 Rosyjski 

 14.05.2020 

 

Temat lekcji: Родители и дети. Kształtowanie umiejętności słuchania i 

rozumienia tekstu słuchanego. 

1. Dzisiaj wykonaj ćwiczenia słuchowe: ćwicz. 7 str. 90, ćwicz. 1a i 1б str. 

91. Wyniki zapisz w zeszycie. 

1. Następnie przetłumacz na język rosyjski zdania: 

- Moja mama pracuje jako aktorka w teatrze. 

- Kim jest z zawodu twój dziadek? 

- ona jest pielęgniarką i pracuje w szpitalu. 

- Chcę zostać mechanikiem albo kierowcą. 

 

Praca z podręcznikiem, 

zeszytem ćwiczeń, CD 

 

 

Alicja Kusiak 

alak12kusiak@gmail

.com 

messenger 

 

mailto:alak12kusiak@gmail.com
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Język 

 Rosyjski 

 18.05.2020 

 

Temat lekcji: День Маши и её родителей – porządkowanie fragmentow 

tekstu. 

1. Dzisiaj wykonaj ćwicz. 2a str. 91. Wyniki zapisz w zeszycie. Nie wysyłaj 

jeszcze! 

1. Następnie wykonaj ćwicz. 4 str. 49 w zeszycie ćwiczeń 

Nie wysyłaj jeszcze! 

 

Praca z podręcznikiem, 

zeszytem ćwiczeń, CD 

 

 

Alicja Kusiak 

alak12kusiak@gmail

.com 

messenger 

 

Język 

 Rosyjski 

 21.05.2020 

 

Temat lekcji: День Маши и её родителей –  wybieranie informacji 

zgodnych z treścią tekstu. 

1. Na początek przeczytaj tekst z ćwicz. 4a jeszcze raz i na jego podstawie 

wykonaj ćwicz. 2б str. 92. Wynik napisz w zeszycie , zrób zdjęcie i wyślij z 

poprzednim ćwiczeniem. 

2. Następnie zrób ćwicz. 5 str. 49 w zeszycie ćwiczeń 

Nie wysyłaj jeszcze! 

 

Praca z podręcznikiem, 

zeszytem ćwiczeń, CD 

 

 

Alicja Kusiak 

alak12kusiak@gmail

.com 

messenger 

 

Geografia 

5.05.2020 

 

 

Temat:  Powodzie i ochrona przeciwpowodziowa. 

1.Uważnie i ze zrozumieniem przeczytaj tekst w podręczniku.  

Zapoznaj się z mapkami, ilustracjami, wykresami. 

2.Wykonaj ćwiczenia 1 – 4 str. 88 

3.Zapoznaj się ze sposobami zapobiegania powodziom i ich skutkom – 

wykonaj ćwiczenie 5,6 str. 89 

Wykonaj zadanie  

1str. 212  - dla 

chętnych . 

 

Praca indywidualna z 

podręcznikiem, atlasem 

geograficznym, zeszytem 

ćwiczeń 

Anna Piluś 

Librus 

 

Geografia 

8.05.2020 

 

 

Temat : Warunki rozwoju gospodarki energetycznej. 

1.Uważnie i ze zrozumieniem przeczytaj tekst w podręczniku.  

Zapoznaj się z mapkami, ilustracjami. 

2.Wykonaj ćwiczenia na stronie 90-91. 

W zeszycie 

przedmiotowym 

wykona zad.1 str. 

215 - dla chętnych. 

Praca indywidualna z 

podręcznikiem, atlasem 

geograficznym, zeszytem 

ćwiczeń 

Anna Piluś 

Librus 

anna.pilus@ 

spwerbkowice.pl 

Geografia 

12.05.2020 

 

 

Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich. 

1.Uważnie i ze zrozumieniem przeczytaj tekst w podręczniku na str.216 - 219 

Zapoznaj się z mapkami, ilustracjami, wykresami. 

2.Wykonaj ćwiczenia  1 – 3 na str. 92, 93 

 

Praca indywidualna z 

podręcznikiem, atlasem 

geograficznym, zeszytem 

ćwiczeń 

Anna Piluś 

Librus 

anna.pilus@ 

spwerbkowice.pl 

Geografia 

15.05.2020 

 

 

Temat : Wpływ migracji na strukturę demograficzną wsi. 

1.Uważnie i ze zrozumieniem przeczytaj tekst w podręczniku.  

Zapoznaj się z mapkami, ilustracjami. 

2.Wykonaj ćwiczenia na stronie 1 -3 na str.94. 

3.W zeszycie przedmiotowym wyjaśnij pojęcia: migracja, nierówność 

ekonomiczna,  

W zeszycie 

przedmiotowym 

wykonaj zad.1 str. 

222 i wyślij do 

sprawdzenia  - dla 

chętnych. 

Praca indywidualna z 

podręcznikiem, atlasem 

geograficznym, zeszytem 

ćwiczeń 

Anna Piluś 

Librus 

anna.pilus@ 

spwerbkowice.pl 

Geografia 

19.05.2020 

 

Temat: Zmiany polityczne i gospodarcze a struktura zatrudnienia. 

1.Uważnie i ze zrozumieniem przeczytaj tekst w podręczniku.  

Zapoznaj się z mapkami, ilustracjami. 

Wykonaj zad. 3 str. 

225 i wyślij je do 

Praca indywidualna z 

podręcznikiem, atlasem 

Anna Piluś 

Librus 

anna.pilus@ 

mailto:alak12kusiak@gmail.com
mailto:alak12kusiak@gmail.com
mailto:alak12kusiak@gmail.com
mailto:alak12kusiak@gmail.com


 2.Wykonaj ćwiczenia na stronie 1 – 4  na str. 95 – 96. 

3.W zeszycie przedmiotowym wyjaśnij pojęcia:  

struktura zatrudnienia,, ludność aktywna zawodowo, aglomeracja 

monocentryczna, aglomeracja policentryczna, restrukturyzacja. 

sprawdzenia – dla 

chętnych. 

geograficznym, zeszytem 

ćwiczeń 

spwerbkowice.pl 

Geografia 

22.05.2020 

 

 

Temat: Wpływ sieci transportowej na lokalizację przemysłu. 

1.Uważnie i ze zrozumieniem przeczytaj tekst w podręczniku.  

Zapoznaj się z mapkami, ilustracjami, wykresem. 

2.Wykonaj ćwiczenia 1 – 4 na str.97,98. 

W zeszycie przedmiotowym wyjaśnij pojęcia:  

infrastruktura transportowa, centrum logistyczne 

Wykonaj zad. 1 

str.228 i wyślij je 

do sprawdzenia – 

dla chętnych. 

Praca indywidualna z 

podręcznikiem, atlasem 

geograficznym, zeszytem 

ćwiczeń 

Anna Piluś 

Librus 

anna.pilus@ 

spwerbkowice.pl 

Plastyka 

11.05.2020 

 

 

Uczeń zapoznaje się z tekstem w podręczniku „Plastyka 7” str. 74 - 77.  

- Wykonuje zadanie plastyczne z podręcznika „Plastyka 7” str. 77. Praca 

polega na interpretacji wybranego dzieła plastycznego, a więc nie może być 

to wierna kopia lecz własne przemyślenia na jego temat. Format pracy A 3 

lub A 4 

Termin: do 18.05.2020 

Zapoznaje się z 

pojęciami 

funkcjonującymi w 

sztuce: ekspresja,  

deformacja, 

kontrast. 

Praca  działań praktycznych. 

Praca twórcza .                                

Zdzisława Tracz-

Mardofel 

zdzislawa.tracz@sp

werbkowice.pl 

oraz librus 

Plastyka 

18.05.2020 

 

 

Uczeń zapoznaje się z tekstem znajdującym się w podręczniku „Plastyka 7”  

str.80 - 83.  

Odpowiada pisemnie w zeszycie przedmiotowym na pytania: 1, 2, 3 str. 83. 

-Przyswaja zdobyte  wiadomości. 

Ogląda dzieła 

plastyczne na 

załączonym linku 

Praca z podręcznikiem 

https://www.google.com/searc

h?q=tematy+dzie%C5%82+szt

uki&client=firefox-b-

d&sxsrf=ALeKk02Pd0M82Ol

e3ld3mbkpSFf48tvHnA:15886

68727590&source=lnms&tbm

=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj

0t7GZrJzpAhVkposKHVXfBc

AQ_AUoAXoECAwQAw&bi

w=1344&bih=704 

Zdzisława Tracz-

Mardofel 

zdzislawa.tracz@sp

werbkowice.pl 

oraz librus 

Muzyka 

07.05.2020 

 

 

 

Temat: Musicalowe szaleństwa. 

- wyjaśnienie pojęcia musical (budowa i podstawowe cechy). 

- omówienie treści literackich światowych musicali: Skrzypek na dachu, West 

Side Story, Jesus Christ Superstar, Hair 

- zapoznanie z wybranymi fragmentami z popularnych musicali  

- zapoznanie z repertuarem teatru muzycznego Buffo i Roma 

- Omówienie treści literackiej polskiego musicalu Metro 

 

Podręcznik, Internet, zapis 

nutowy fragmentu melodii 

Gdybym był bogaty z musicalu 

Skrzypek na dachu. 

Zeszyt ćwiczeń 

Marta Mielniczek 

Librus 

Poczta 

elektroniczna: 

mielnikm1@wp.pl 

Informatyka 

06.05.2020 

 

Temat: Portfolio z tekstami. 

- kopiowanie i wklejanie tekstó i ilustracji za pomocą Schowka, 

- używanie stylów, tworzenie spisu treści długiego dokumentu, 

 

Podręcznik. 

Platforma wsip.net. 

Edytor tekstu. 

Marta Mielniczek 

Librus 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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 - wykonywanie zrzutów ekranu i ilustrowanie nimi dokumentu tekstowego, 

- tworzenie strony tytułowej i dzielenie dokumentu na sekcje 

 

Zadania praktyczne – 

zakładanie portfolio, 

wstawianie sekcji w 

dokumencie, strona tytułowa i 

spis treści. 

Poczta 

elektroniczna: 

mielnikm1@wp.pl 

Muzyka 

14.05.2020 

 

 

 

Temat: Polska muzyka współczesna i jej przedstawiciele. 

1. Opisz wybrane, nowatorskie zjawiska muzyki współczesnej. 

2. Wysłuchaj wybranych utworów muzycznych współczesnych 

kompozytorów polskich XX wieku  

( W. Lutosławski, K. Penderecki, H. M. Górecki, W Kilar). 

3. Wymień festiwale muzyki współczesnej. 

4. Napisz referat o Krzysztofie Pendereckim. 

 
Podręcznik, Zeszyt ćwiczeń  

Internet 

Marta Mielniczek 

Librus 

Poczta 

elektroniczna: 

mielnikm1@wp.pl 

Informatyka 

13.05.2020 

 

 

Temat: Światłem malowane. 

1. Ściągnij program do obróbki zdjęć PhotoFiltre. 

2. Pobierz z Internetu interesujące Cię zdjęcie. 

3. Zapisz obraz na dysku i nadaj mu nazwę. 

4. Przeczytaj temat lekcji  z podręcznika (wsipnet.pl) „Światłem 

malowane” 

5. Poddaj zdjęcie różnym obróbkom wg opisu w temacie.  

6. Trzy różne wersje tego samego zdjęcia + oryginał wyślij nam mój 

adres e – mail (w sumie cztery zdjęcia). 

 

Podręcznik. 

Platforma wsip.net. 

Program do obróbki zdjęć 

 

Marta Mielniczek 

Librus 

Poczta 

elektroniczna: 

mielnikm1@wp.pl 

Muzyka 

21.05.2020 

 

 

 

Temat: Zapisywanie i odtwarzanie dźwięku. 

1. Omów budowę i działanie jednego  urządzenia do utrwalania i 

odtwarzania dźwięku (gramofon, magnetofon, odtwarzacz CD, 

odtwarzacz mp3). 

2. Zapoznaj się z historią urządzeń do zapisu i odtwarzania dźwięków 

(Podręcznik str. 112 – 113.) 

3. Wyjaśnij na czym polega piractwo fonograficzne. 

Naucz się śpiewać piosenki Kwiaty we włosach 

 
Podręcznik, Zeszyt ćwiczeń  

Internet 

Marta Mielniczek 

Librus 

Poczta 

elektroniczna: 

mielnikm1@wp.pl 

Informatyka 

20.05.2020 

 

 

Temat: Afisz na konkurs 

1. Przeczytaj temat lekcji Afisz na konkurs (wsipnet.pl). 

2. W proponowanym programie do obróbki zdjęć PhotoFiltre 

zaprojektuj okładkę płyty CD ulubionego wykonawcy muzycznego 

bądź zespołu. 

 

Podręcznik. 

Platforma wsip.net. 

Program do obróbki zdjęć 

PhotoFiltre 

Marta Mielniczek 

Librus 

Poczta 

elektroniczna: 

mielnikm1@wp.pl 

Religia 

7.05.2020  

 

Temat 44  Święci Wojciech i Stanisław, patronami Polski. 

Szczęść Boże. Zanim przystąpicie do wykonywania zadań, zachęcam was do  

modlitwy w intencji ustania epidemii. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

 
Praca z podręcznikiem, karty 

pracy, praca własna, czytanka,  

ks. Marcin Lewczuk 

iratti@tlen.pl  

messenger 

mailto:iratti@tlen.pl


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 podręczniku na str. 141-143. 

Po przeczytaniu tekstu z podręcznika (15 min), przechodzimy do 

wykonywania ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń na str. 55. W zadaniu pierwszym 

należy odgadnąć hasło krzyżówki. W zadaniu drugim, na podstawie treści 

zawartych w podręczniku, należy uzupełnić tabelkę.  Życzę owocnej pracy, 

Szczęść Boże. 

Religia 

8.05.2020  

 

Temat Powtórzenie wiadomości. 

Szczęść Boże. Zanim przystąpicie do wykonywania zadań, zachęcam was do  

modlitwy w intencji ustania epidemii. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Amen. Następnie modlitwa spowiedź powszechna,  Aniele Boży,  modlitwa 

do św. Michała Archanioła. Zachęcam również do odmówienia 10 różańca 

świętego. 

Następnie przechodzimy do tematu dzisiejszej lekcji, która stanowi 

jednocześnie podsumowanie pracy ucznia z ostatnich kilku tygodniu. 

Jako że nie ma możliwości wykonania powtórzenia wiadomości takiego jak w 

szkole, ani przeprowadzenia sprawdzianu, dlatego waszym zadaniem będzie 

przygotowanie testu lub sprawdzianu z ostatnich 10 lekcji. Prace można 

wykonać na komputerze. Pytania mogą być dowolne, a, b, c, opisowe, tak-

nie, itd. Na zadane pytania udzielamy odpowiedzi. Pytań powinno być co 

najmniej 10. Pracę tą wraz z 4 ostatnimi tematami z ćwiczeń wysyłamy na 

pocztę lub messengera. Za zadanie to będzie ocena z ćwiczeń, tutaj każdy 

będzie mógł się wykazać. Będzie to ostatnia ocena za ćwiczenia w tym 

semestrze, dlatego proszę podejść sumiennie do tego zadania. Macie tydzień 

na przesłanie prac ( do 15.05.2020 r.) . Zadanie to obowiązuje wszystkich. 

Szczęść Boże. 

 

Praca z podręcznikiem, karty 

pracy, praca własna, czytanka, 

telefon. 

ks. Marcin Lewczuk 

iratti@tlen.pl  

messenger 

Religia 

14.05.2020  

 

Temat 45 Święty Stanisław Kostka patronem młodzieży. 

   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 

podręczniku na str. 146-149. 

 
Praca z podręcznikiem, karty 

pracy, praca własna, czytanka,  

ks. Marcin Lewczuk 

iratti@tlen.pl  

messenger 

mailto:iratti@tlen.pl
mailto:iratti@tlen.pl


Po zapoznaniu się z treścią podręcznika ( ok 15 min), przechodzimy do 

wykonania ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń na str.56. W zadaniu pierwszym 

należy na podstawie życiorysu zamieszczonego w podręczniku napisać 

charakterystykę św. Stanisława Kostki. Jaki był? Przy wykonaniu kolejnego 

zadania należy skorzystać z Pisma Świętego. Należy znaleźć i odczytać 

fragment Ewangelii według św. Mateusza (Mt 5,48), a następnie napisać do 

czego Bóg wzywa każdego z nas. Owocnej pracy z Panem Bogiem. 

Religia 

15.05.2020  

 

Temat 46 Październik miesiącem Różańca Świętego. 

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 

podręczniku na str. 149-151. Po zapoznaniu się z treścią podręcznika ( ok 15 

min), przechodzimy do wykonania ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń na str.57-58 

W zadaniu pierwszym należy zamalować strzałki wskazujące prawidłowe 

odpowiedz. W kolejnym zadaniu, na podstawie wiadomości zawartych w 

podręczniku należy rozwiązać krzyżówkę. W  notatce na  następnej stronie 

opisujemy historię powstania modlitwy różańcowej. Życzę owocnej pracy i 

Szczęść Boże. 

 

Praca z podręcznikiem, karty 

pracy, praca własna, komputer, 

telefon. 

ks. Marcin Lewczuk 

iratti@tlen.pl  

messenger 

Religia 

21.05.2020  

 

Temat 47 Święty Jan Paweł II 

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 

podręczniku na str. 152-154  Po zapoznaniu się z treścią podręcznika ( ok 15 

min), przechodzimy do wykonania ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń na str.58-59. 

W zadaniu pierwszym należy rozwiązać krzyżówkę. W zadaniu kolejnym 

należy wybrać prawidłową odpowiedz i ją zaznaczyć. W zadaniu trzecim 

należy znaleźć i wykreślić wszystkie nazwy miejsc związanych z św. Janem 

Pawłem II. Zadanie dodatkowe dla chętnych, którym zależy na ocenie, 

przygotuj prezentację o św. Janie Pawle II. Prezentacja może dotyczyć jego 

pontyfikatu, odbytych pielgrzymek, napisanych encyklik itp. Życzę owocnej 

pracy z Panem Bogiem. 

 

 

Praca z podręcznikiem, karty 

pracy, praca własna, komputer, 

telefon. 

ks. Marcin Lewczuk 

iratti@tlen.pl  

messenger 

mailto:iratti@tlen.pl
mailto:iratti@tlen.pl


 

Religia 

22.05.2020  

 

Temat 48 Modlitwa za zmarłych. 

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. 155-158.  Po zapoznaniu się z treścią podręcznika ( ok 15 

min), przechodzimy do wykonania ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń na str.59-60. 

W zadaniu pierwszym należy dokończyć zdania. W kolejnym zadaniu należy 

wpisać odpowiednia słowa w diagramie. W trzecim zadaniu należy wypisać, 

w jaki sposób możemy pomagać zmarłym. Czwarte zadanie jest to kartka 

wypominkowa w której zapisujemy osoby zmarłe za które chcemy się 

modlić. W notatce należy wyjaśnić pojęcie „odpust zupełny”, można 

skorzystać z internetu, KKK lub książki. Uzupełnione ćwiczenia z dzisiejszej 

lekcji odsyłamy na pocztę do ocenienia. Życzę owocnej pracy z Panem 

Bogiem. 

 

 

Praca z podręcznikiem, karty 

pracy, praca własna, czytanka, 

telefon. 

ks. Marcin Lewczuk 

iratti@tlen.pl  

messenger 

Doradztwo 

zawodowe 

6.05.2020  

 

„Jaki jest mój temperament? ” 

- obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=ahK1hY4oEnA 

- wykonaj test i sprawdź jaki typ temperamentu do ciebie pasuje (wypisz typy 

temperamentu i stawiaj punkty za odpowiedzi przy danym typie; sprawdź w 

którym zdobędziesz najwięcej punktów) 

https://www.focus.pl/artykul/psychotest-jaki-jest-twj-typ-temperamentu 

- przeczytaj artykuł 

https://www.cefar

m24.pl/czytelnia/zd

rowie/jestem-

kobieta/ale-ty-

masz-temperament 

- wykorzytanie zasobów you 

tube; 

- działań praktycznych 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Doradztwo 

zawodowe 

13.05.2020  

 

„Stres – wróg czy przyjaciel?” 

- obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU 

- posłuchaj jak radzić sobie ze stresem 

https://www.youtube.com/watch?v=lHzI7TWpbb8 

 

- zmierz poziom 

swojego stresu, 

wykonaj poniższy 

test 

https://koszyknatur

y.pl/blog/17_Zmier

z-poziom-swojego-

stresu---test-na-

stres 

- wykorzytanie zasobów you 

tube; 

- działań praktycznych 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

mailto:iratti@tlen.pl
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