
Lp. Dla klasy VIII a  Wychowawca: Dorota Abramiuk 

 Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 
metody pracy, formy realizacji, 
propozycje od nauczyciela, linki 

kontakt z nauczycielem 
imię i 

nazwisko 
nauczyciela 

  
8.06.2020 

  
Fizyka 

 

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

    Praca z e-podręcznikiem 

   Librus 
przemyslaw.wos.sp 

@gmail.com 

konsultacje w szkole 

 
Przemysław 
Woś 

 15.06. 

 Fizyka 

 

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

  Praca z e- podręcznikiem 

   
Librus 
przemyslaw.wos.sp 
@gmail.com 

konsultacje w szkole 

Przemysław 
Woś 

18.06. Fizyka 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości o pracy, mocy i energii. 
- Zapoznaj się z tekstem 
powtórzenia dostępnym na stronie: 
https://epodreczniki.pl/a/podsumo
wanie-wiadomosci-o-pracy-mocy-i-

 Praca z e- podręcznikiem 

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

Przemysław 
Woś 

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-z-kinematyki/D12oZ15ib
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https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-o-pracy-mocy-i-energii/DzFxwWjTI


energii/DzFxwWjTI 
- Wykonaj ćwiczenia 2-5 z testu  
dostępnego na tej samej stronie. 
- Dokonaj sprawdzenia poprawności 
swoich rozwiązań. 

22.06. Fizyka 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości z elektrostatyki. 
- Zapoznaj się z tekstem 
powtórzenia dostępnym na stronie: 
https://epodreczniki.pl/a/podsumo
wanie-wiadomosci-z-
elektrostatyki/Dcbw1RBD4 
- Wykonaj ćwiczenia 1-9 z testu  
dostępnego na tej samej stronie. 
- Dokonaj sprawdzenia poprawności 
swoich rozwiązań. 

 Praca z e- podręcznikiem 

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

Przemysław 
Woś 

25.06. Fizyka 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości -  elektryczność i 
magnetyzm. 
- Zapoznaj się z tekstem 
powtórzenia dostępnym na stronie: 
https://epodreczniki.pl/a/podsumo
wanie-wiadomosci-o-
elektrycznosci/DFngUQ1rY 
- Wykonaj ćwiczenia 1-13 z testu 
dostępnego na tej samej stronie. 
- Dokonaj sprawdzenia poprawności 
swoich rozwiązań. 
https://epodreczniki.pl/a/podsumo
wanie-wiadomosci-o-magnetyzmie-
i-elektromagnetyzmie/DsMJOHux9 
- Wykonaj ćwiczenia 1-6 z testu  
dostępnego na tej samej stronie. 
- Dokonaj sprawdzenia poprawności 
swoich rozwiązań. 

 Praca z e- podręcznikiem 

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

Przemysław 
Woś 

10.06. 
EDB 

 

Temat: Choroby cywilizacyjne. 
 
- przeczytaj temat z podręcznika s. 
129 - 137 

 Praca z podręcznikiem 

Librus 
przemyslaw.wos.sp 
@gmail.com 
konsultacje w szkole 
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1. Wykonaj ćwiczenie 1 s. 137 ( 
napisz w zeszycie kilka zdań 
odpowiedzi) 
2. Wykonaj ćwiczenie 2 s. 137 
 

17.0.6  EDB 

Temat: Komunikacja 
interpersonalna w trosce o zdrowie 
- przeczytaj temat z podręcznika s. 
138-144 
Odpowiedz ( ustnie) na pytania 
sprawdzające s. 145 

 Praca z podręcznikiem 

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

Przemysław 
Woś 

24.06. EDB 

Temat: Powtórzenie materiału z 
zakresu profilaktyki zdrowotnej 
Zastanów się i odpowiedz na 
pytania: 
- wymień zachowania prozdrowotne 
- wymień zachowania szkodliwe dla 
zdrowia 
- wymień  główne choroby 
cywilizacyjne 
-wymień główne przyczyny chorób 

cywilizacyjnych 

- wyjaśnij znaczenie prawidłowej 

komunikacji interpersonalnej 

- wyjaśnij znaczenie terminów 
„komunikacja werbalna” 
i „komunikacja niewerbalna” 

 Praca z  podręcznikiem 

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

Przemysław 
Woś 

Tydzień 
od 
8.06. 

Język 
polski  

 
 

 Temat: Powtarzamy przed 
egzaminem.  

Wykonaj test powtórzeniowy. 

Zestaw 2  

Temat: Powtarzamy przed 
egzaminem.  

 

Praca z podręcznikiem, praca z 
tekstem,  

metoda ćwiczeń praktycznych, 
ćwiczenia 
interaktywne,learningapps.org, 

e.podręczniki.pl,www.cke.gov.pl, 

www.gov.pl/zdalnelekcje, 

Librus , e-mail, Messenger 

Elżbieta 
Gałecka - 
Szwaczkiewi
cz 

http://www.gov.pl/zdalnelekcje


Wykonaj test powtórzeniowy  

Zestaw 3  

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/
lekcje-z-internetu 

Test powtórzeniowy  

Tydzień 
od.15.0
6. 

 

Temat: Powtarzamy przed 
egzaminem.  

Wykonaj test powtórzeniowy.  

 

 
 

Librus , e-mail, Messenger 

Elżbieta 
Gałecka - 
Szwaczkiewi
cz 

Tydzień 
od 
22.06. 

 

Temat: Życiorys ,CV . 

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie 
ćwiczeń s.105 

Temat: List motywacyjny. 

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie 
ćwiczeń s.105 

 

Temat: Środki językowe.  

Wykonaj test 2 s. 119  

 

 

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/edukacja/
lekcje-z-internetu 

Test powtórzeniowy  

 

 

 

Librus , e-mail, Messenger 

Elżbieta 
Gałecka - 
Szwaczkiewi
cz 

9.06. Geografia 
Temat: Człowiek w Australii. 
 
1.Uważnie, ze zrozumieniem 

Zadnie dla chętnych. 

Wykonaj zadanie 2 na str. 143 i wyślij 

praca z podręcznikiem, zeszytem 
ćwiczeń, atlasem geograficznym, 
praca indywidualna, dostępne 

– dziennik Librus, 

anna.pilus@spwerbkowice.pl 

Anna Piluś 

http://www.gov.pl/zdalnelekcje


przeczytaj temat lekcji w 
podręczniku . 
2.Pracuj z atlasem geograficznym. 
3.Na mapie fizycznej świata 
odszukaj Australię i Oceanię. 
4.Wykonaj ćwiczenia 1 – 7 str. 73 – 
74. 
Wyjaśnij znaczenie pojęć: 
Aborygeni, kolonizacja, farma. 
 
 

 

je do sprawdzenia źródła informacji. 

23.06. Geografia 

Temat: Antarktyda – kraina  lodu. 
 
1.Uważnie, ze zrozumieniem 
przeczytaj temat lekcji w 
podręczniku . 
2.Pracuj z atlasem geograficznym. 
3.Na mapie fizycznej świata 
odszukaj Antarktydę. 
4.Wykonaj ćwiczenia 1 – 5 na 
stronie 75 – 78. 
5.W zeszycie przedmiotowym 
wyjaśnij pojęcia: lądolód, Erebus, 
nunataki, lodowiec szelfowy. 
Wymień nazwiska Polaków – 
badaczy Antarktydy.. 
6,Przeczytaj podsumowanie 
wiadomości z omówionego działu 
na str.158 – 161. 
7.Wykonaj ćwiczenia 1 – 6 na str. 79 
– 80. 

8.W zeszycie przedmiotowym 
wykonaj zadania   1 – 7 na str.163 – 
164. 

Zadanie z punktu 8 dla chętnych. 

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

– dziennik Librus, 

anna.pilus@spwerbkowice.pl 

Anna Piluś 

9.06. 
Język 
rosyjski 

Урок  
 Тема :   Как понять природу? Jak 

 
praca      
z podręcznikiem,  

Librus 
dorota.abramiuk@ 

Dorota 
Abramiuk 



zrozumieć przyrodę?  
Uzupełnij  rozdział 9 w zeszycie 
ćwiczeń . 
 
 

konsultacje z nauczycielem 

spwerbkowice.pl 

10.06. 
Język 
rosyjski 

Урок  
 Тема :   Повторяем, не забываем.  
Rozdz.1-4.  
 
Uzupełnij  zadania w zeszycie 
ćwiczeń. 
 

 
 

Librus 
dorota.abramiuk@ 

spwerbkowice.pl 

Dorota 
Abramiuk 

23.06. 
Język 
rosyjski 

Урок  
 Тема Ещё раз напоминаем. Rozdz. 
5-9. 
Uzupełnij zadania w zeszycie 
ćwiczeń. 
 

 
 

Librus 
dorota.abramiuk@ 

spwerbkowice.pl 

Dorota 
Abramiuk 

24.06. 
Język 
rosyjski 

Урок  
 Тема:  Прощай школа.    
 
 Gry leksykalne. 
 

 

praca      
z podręcznikiem,  

konsultacje z nauczycielem 

Librus 
dorota.abramiuk@ 

spwerbkowice.pl 

Dorota 
Abramiuk 

19.06. 

Wych .fiz. 

 

Rozciąganie -ćwiczenia. 

 

Przyjrzyj się ćwiczeniom. Następnie po 
rozgrzewce wykonaj je w miarę 
możliwości. 

 
Librus 

Halina 
Lachowska 

 19. 06. 

Wych .fiz. 

 

Koordynacja –taniec. 
Wykonaj ćwiczenia po obejrzeniu 
filmiku.  instruktażowego wykonaj je 
Pamiętaj po rozgrzewce. 

 
Librus 

Halina 
Lachowska 

24.06. 

Wych .fiz. 

 

Test Ruffiera -ocena wydolności 
fizycznej. 

Na wstępie wykonaj rozgrzewkę 
minimum 20 minut .Potem po 
całkowitym odpoczynku wykonaj test 
Ruffiera. 

 
Librus 

Halina 
Lachowska 

 24.06. Wych .fiz. Zachowanie bezpieczeństwa w Życzę miłych ,słonecznych ,zdrowych i 
 

Librus Halina 



 

czasie zabaw wakacyjnych nad 
wodą i w górach. 

udanych wakacji. Lachowska 

8.06. 
Informaty
ka 

Temat: Ze smartfonem na piechotę 
Zapoznaj się z tematem ze strony 
153-159 

 

Podręcznik, 

Telefon komórkowy 

Librus, e - mail 
Marta 
Mielnicze
k 

15.06. 
Informaty
ka 

Temat: Rozszerzona rzeczywistość- 
kosmos 
Zapoznaj się z tematem ze strony 
164-167 

Zad. 1 str. 167 

Podręcznik, 

Telefon komórkowy 

Librus, e - mail 
Marta 
Mielnicze
k 

22.06. 
Informaty
ka 

Temat : Ucz się w sieci – Akademia 
Khana 
Zapoznaj się z tematem ze strony 
168-172 

Zad. 2 str. 172 Podręcznik, program użytkowy Librus, e - mail 
Marta 
Mielnicze
k 

8.06. 
Język 
angielski 

Praca z podręcznikiem str. 119 

- zad.1 – uczniowie tłumaczą nowe 
słownictwo, a następnie dobierają 
odpowiednie postępowanie w 
podanych wypadkach 

 

 

Praca indywidualna z 
podręcznikiem 

- Praca online na lekcji języka 
angielskiego w aplikacji Teams 

Stały kontakt na grupie klasowej 
(Messenger) 

Kontakt przez mail oraz librus 

anna.soloducha@spwerbkowice.
pl 

Anna 
Sołoducha 

9.06. 
Język 
angielski 

Praca z podręcznikiem str. 120 

-zad. 1 – uczniowie układają zajęcia 
poprawiające samopoczucie w 
kolejności 

- zad. 4 – uczniowie uzupełniają luki 
zgodnie z treścią przeczytanego 
tekstu 

 

Praca indywidualna z 
podręcznikiem 

-Praca ze słownikiem 

 

Stały kontakt na grupie klasowej 
(Messenger) 

Kontakt przez mail aplikację 
Teams oraz librus 

anna.soloducha@spwerbkowice.
pl 

Anna 
Sołoducha 

10.06. 
Język 
angielski 

Praca z podręcznikiem str. 121 

- zad. 6a – uczniowie wybierają 
poprawną odpowiedź na podstawie 
przeczytanych tekstów 

-zad. 6b– uczniowieuzupełniają luki 
na podstawie przeczytanego tekstu 

 

 

Praca indywidulna z podręcznikiem 

Lekcja online z nauczycielem w 
aplikacji Teams 

 

Stały kontakt na grupie klasowej 
(Messenger) 

Kontakt przez mail aplikację 
Teams oraz librus 

anna.soloducha@spwerbkowice.

Anna 
Sołoduch
a 



pl 

15.06. 
Język 
angielski 

Praca z podręcznikiem str. 124 

- zad. 4 – uczniowieukładają wyrazy 
z liter, a następnie uzupełniają nimi 
zdania 

-zad 5  – uczniowie tworzą 
wyrażenia łącząc ze sobą ich 
fragmenty 

- zad. 6 – uczniowie układają 
wypowiedzi będące prośbami o 
opinię 

 

Praca indywidualna z 
podręcznikiem 

Praca ze słownikiem 

Lekcja online z nauczycielem w 
aplikacji Teams 

 

 
Anna 
Sołoducha 

22.06. 
Język 
angielski 

Praca z podręcznikiem str. 96 

-zad 1 – uczniowie dobierają gatunki 
filmów do recenzji 

- zad 3b – uczniowie dobierają 
odpowiedzi do pytań. 

- zad. 5 – uczniowie na podstawie 
słuchania dobierają zdania do osoby 

 

- Praca indywidualna z kartą pracy 

Materiały do zajęć udostępnione w 
aplikacji Teams oraz na mailu 
klasowym 

-Lekcja online z nauczycielem w 
aplikacji Teams 

Stały kontakt na grupie klasowej 
(Messenger) 

Kontakt przez mail aplikację 
Teams oraz librus 

anna.soloducha@spwerbkowice.
pl 

Anna 
Sołoducha 

23.06. 
Język 
angielski 

Praca z podręcznikiem str. 97 

--zad. 1 – uczniowie tłumaczą 
słownictwo wpisują słowa do 
danych kategorii 

- zad. 2 – uczniowie nazywają części 
składowe książki 

 

Praca indywidualna z 
podręcznikiem 

Praca ze słownikiem 

 

  

24.06. 
Język 
angielski 

Praca z podręcznikiem str. 102 

-zad. 4 – uczniowie wskazują wyraz, 
który nie pasuje do pozostałych 

- zad. 5 – uczniowie układają wyrazy 
z rozsypanych liter, a następnie 
uzupełniają nimi zdania 

 
 

Stały kontakt na grupie klasowej 
(Messenger) 

Kontakt przez mail aplikację 
Teams oraz librus 

anna.soloducha@spwerbkowice.
pl 

 

8.06. Chemia 
Temat lekcji: Glukoza i fruktoza – 
monosacharydy. 

 
Praca własna ucznia z 
podręcznikiem 

Librus 
Mariusz 
Wróbel 



1. Zapisz temat lekcji w zeszycie 

przedmiotowym. 

2. Przeczytaj temat z 

podręcznika str. 204– 207. 

3. Zrób notatkę do lekcji. 

Rozwiąż zadanie 1,2,3 str. 207. 

Poczta internetowa: 
mari_ol@interia.pl 

15.06. Chemia 

Temat lekcji: Sacharoza – 
disacharyd.. 

4. Zapisz temat w zeszycie 
przedmiotowym. 

5. Przeczytaj uważnie temat z 
podręcznika str. 208– 211. 

6. Zrób krótką notatkę. 
Rozwiąż w zeszycie przedmiotowym 
dwa zadania: 1, 2, 3 str.  211 

 
Praca własna ucznia z 
podręcznikiem 

Librus 

Poczta internetowa: 
mari_ol@interia.pl 

 

22.06. Chemia 

Temat lekcji: Skrobia i celuloza – 
polisacharydy. 

7. Zapisz temat lekcji w zeszycie 
przedmiotowym. 

8. Przeczytaj temat z 
podręcznika str. 212– 217. 

9. Zrób notatkę do lekcji. 
10. Rozwiąż zadanie 1,2,3 str. 

217. 

 
 

Librus 

Poczta internetowa: 
mari_ol@interia.pl 

Mariusz 
Wróbel 

25.06. Chemia 

Temat lekcji: Podsumowanie 
wiadomości o substancjach o 
znaczeniu biologicznym.. 

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie 
przedmiotowym. 

2. Przeczytaj podsumowanie 
działu z podręcznika str. 218– 
219. 

 
Praca własna ucznia z 
podręcznikiem 

Librus 

Poczta internetowa: 
mari_ol@interia.pl 

Mariusz 
Wróbel 



Rozwiąż zadanie „Sprawdź czy 
wiesz" 

8.06. 
Matematy
ka 

Temat: Rozwiązywanie równań – 
powtórzenie. 
 
Przypomnij, jakie poznałeś rodzaje 
równań i ile rozwiązań maja 
poszczególne równania. (str.79, 
podręcznik). 
Wykonaj zadanie 11, str.81. 
 
W tym tygodniu rozwiązuj też 
zadania z arkusza egzaminacyjnego 
umieszczonego na str. 96 – 111  w 
zeszycie ćwiczeń. 

Dla chętnych: 
Zad.13, str.81 

 

Praca z podręcznikiem. 

Samodzielne rozwiązywanie zadań 

Librus 

anczar22@wp.pl 
 

9.06. 
 
Matematy
ka 

Temat: Pole powierzchni i objętość 
graniastosłupa - powtórzenie. 
 
Przypomnij wzory na obliczanie pół 
figur płaskich. 
Przypomnij wiadomości 
umieszczone w podręczniku na str. 
96-101. 
Wykonaj zadania 8, 14, 15 ze strony 
124. 
 
W tym tygodniu rozwiązuj też 
zadania z arkusza egzaminacyjnego 
umieszczonego na str. 96 – 111  w 
zeszycie ćwiczeń. 
 

Dla chętnych: 

Zad. 16, str.103 

Praca z podręcznikiem. 

Samodzielne rozwiązywanie zadań 
 

Anna 
Czarnecka 

10.06. 
Matematy
ka 

Temat: Pole powierzchni i objętość 
ostrosłupa - powtórzenie 
 
Przypomnij wiadomości 
umieszczone w podręczniku na  
stronach104-114 
Wykonaj zadania:9, str.113,  zad.4, 
str.115, zad.13, str.116. 

 

Praca z podręcznikiem. 

Samodzielne rozwiązywanie zadań 

Librus 

anczar22@wp.pl 

Anna 
Czarnecka 



 
W tym tygodniu rozwiązuj też 
zadania z arkusza egzaminacyjnego 
umieszczonego na str. 96 – 111  w 
zeszycie ćwiczeń. 

15.06. 
Matematy
ka 

Temat: Rachunek 
prawdopodobieństwa – 
powtórzenie. 
 
Przypomnij sobie wiadomości ze 
stron 130 – 141. 
Rozwiąż zadanie 3, str.137; zad. 5, 
str.141; zad. 8, str. 142 

 

Praca z podręcznikiem. 

Samodzielne rozwiązywanie zadań 

Librus 

anczar22@wp.pl 

Anna 
Czarnecka 

19.06. 
Matematy
ka 

Napisz jak najdłuższe zdanie, w 
którym wyrazy będą zaczynały się 
na przemian na literę „a” i „b”(np.: 
Ala była akrobatką). 

 

Praca z podręcznikiem. 

Samodzielne rozwiązywanie zadań 

Librus 

anczar22@wp.pl 

Anna 
Czarnecka 

22.06. 
Matematy
ka 

Temat: Jeszcze raz o pierwiastkach. 
 
Spośród zadań ze stron 6 – 14 w 
zeszycie ćwiczeń, proszę uzupełnić 
minimum 3 zadania, które jeszcze 
nie zostały zrobione. 

 

Praca z podręcznikiem. 

Samodzielne rozwiązywanie zadań 

Librus 

anczar22@wp.pl 

Anna 
Czarnecka 

23.06 
Matematy
ka 

Temat: Twierdzenie Pitagorasa. 
 
Spośród zadań ze stron 15 – 26 w 
zeszycie ćwiczeń, proszę uzupełnić 
minimum 3 zadania, które jeszcze 
nie zostały zrobione. 

 

Praca z podręcznikiem. 

Samodzielne rozwiązywanie zadań 

Librus 

anczar22@wp.pl 

Anna 
Czarnecka 

24.06 
Matematy
ka 

Temat: Własności graniastosłupów. 
 
Spośród zadań ze stron 27 – 35  w 
zeszycie ćwiczeń, proszę uzupełnić 
minimum 3 zadania, które jeszcze 
nie zostały zrobione. 

 Samodzielne rozwiązywanie zadań. 

Librus 

anczar22@wp.pl 

Anna 
Czarnecka 

25.06. 
Matematy
ka 

Temat: Własności ostrosłupów. 
 

 Samodzielne rozwiązywanie zadań. Librus 
Anna 
Czarnecka 



Spośród zadań ze stron 36 – 45 w 
zeszycie ćwiczeń, proszę uzupełnić 
minimum 3 zadania, które jeszcze 
nie zostały zrobione. 

anczar22@wp.pl 

8.06. 
 Religia 

  
 

Temat 53 Matka Boża Królowa 
Polski  
Szczęść Boże. Zanim przystąpicie do 
wykonywania zadań, zachęcam was 
do  modlitwy w intencji ustania 
epidemii. W imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego. Amen. Następnie 
modlitwa Ojcze Nasz i dziesiątek 
różańca świętego. Można również 
odmówić inne modlitwy. 
 Następnie przechodzimy 
do tematu dzisiejszej lekcji, który 
znajduje się w książce  na str. 168-
170.  Po zapoznaniu się z treścią 
podręcznika ( ok 15 min), 
przechodzimy do wykonania 
ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń na 
str.87-88. 

W zadaniu pierwszym należy wypisać 
cechy dobrej matki. W zadaniu 
kolejnym należy wypisać cechy dobrej 
królowej. W zadaniu trzecim w 
zamieszczonym poniżej tekście należy 
podkreślić te z przyrzeczeń, które 
uważasz za szczególnie ważne dla 
współczesnych Polaków. Następnie 
swą decyzję należy uzasadnić. Zadanie 
czwarte polega na połączeniu 
odpowiednich dat z wydarzeniami. 
Życzę owocnej pracy z Panem Bogiem. 

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

iratti@tlen.pl messenger Marcin 
Lewczuk 

ks. Marcin 
Lewczuk 

9.06. Biologia 

Zapoznaj się z tekstem z 
podręcznika str. 42 -45; 

Podaj, czym zajmuje się genetyka; 
Przedstaw znaczenie mitozy i 
mejozy; 
 

Obejrzyj -  
https://epodreczniki.pl/a/istota-
dziedziczenia/Dnz4BGOgq; 
Określ w kilku zdaniach, czy 
korzystanie z telefonów komórkowych 
może być przyczyną mutacji;  

 

Praca z podręcznikiem, e-
podręcznikiem, wykorzystaniem        
innych źródeł wiedzy; 

Po wykonaniu pracy wyślij zdjęcie; 

dziennik elektroniczny; 

mail 
marzena.gumieniak@spwerbkow
ice.pl; 

Marzena 
Gumieniak 

23.06. Biologia 

Wypisz w zeszycie czynności 
życiowe organizmów; 

Wyjaśnij cel każdej czynności 
życiowej i sposób jej 
wykonywania; 

Obejrzyj:https://epodreczniki.pl/a/czy
nnosci-zyciowe-organizmow-i-ich-
odkrywanie/Dr6v6d09X; 
 
https://epodreczniki.pl/a/rozmnazani
e-i-rozwoj/DHaEI0C6q; 

Skorzystaj ze źródeł informacji innych 

Praca     z                                                    
e podręcznikiem, wykorzystaniem     
innych źródeł wiedzy; 

Po wykonaniu pracy wyślij zdjęcie; 

dziennik elektroniczny; 

mail 
marzena.gumieniak@spwerbkow
ice.pl; 

Marzena 
Gumieniak 

mailto:iratti@tlen.pl
https://epodreczniki.pl/a/istota-dziedziczenia/Dnz4BGOgq
https://epodreczniki.pl/a/istota-dziedziczenia/Dnz4BGOgq
https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-zyciowe-organizmow-i-ich-odkrywanie/Dr6v6d09X
https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-zyciowe-organizmow-i-ich-odkrywanie/Dr6v6d09X
https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-zyciowe-organizmow-i-ich-odkrywanie/Dr6v6d09X
https://epodreczniki.pl/a/rozmnazanie-i-rozwoj/DHaEI0C6q
https://epodreczniki.pl/a/rozmnazanie-i-rozwoj/DHaEI0C6q


niż podręcznik, aby wyjaśnić, dlaczego 
przy infekcjach wirusowych lekarz nie 
zaleca choremu przyjmowania 
antybiotyków. 

10.06. Wos 
Zapoznaj się z Podsumowaniem 
działu V ze strony 164. 

Zrób test  ze strony 165. 

 

Praca z podręcznikiem librus 
Marek 
Mazur 

24.06. Wos 

Zapoznaj się z Podsumowaniem 
działu VI ze strony 196. Czym żyje 
Polska – zbierz informacje na 
temat bieżącej sytuacji w Polsce. 

Zrób test ze strony: 197. Praca z podręcznikiem librus 
Marek 
Mazur 

25.06. Wos 

Przedstaw za pomocą  Internetu 
najważniejsze wydarzenie, twoim 
zdaniem, w ostatnim tygodniu w 
Polsce. 

Wybierz środek lub środki masowego 
przekazu z których będziesz korzystał. 

Praca z wybranymi środkami 
masowego przekazu. 

librus 
Marek 
Mazur 

19.06. Historia 

Temat: Podsumowanie rozdziału 
6. 

Wypełnij ćwiczenia z 
podsumowania. 

Zagrożenia cywilizacyjne  - 
indywidualne przemyślenia. 

 

- Wykonanie ćwiczeń 

- analiza tekstu 

- lekcje z TVP Sport 

- indywidualna praca z 
podręcznikiem- 

- zeszyt ćwiczeń 

 

bozena.wolanczuk@onet.pl 

librus 

Bożena 
Wolańczuk 

 

mailto:bozena.wolanczuk@onet.pl

