
Harmonogram zadań Nr 4  dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w ramach zdalnego nauczania  

z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

Klasa:  VII  wychowawca: Marzena Dudkiewicz 

 

Data  Plan 
lekcji  

Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy internetowej 

Nr strony/  
Nr zadania 

Zeszyt 
przedmiotow

y 

20.04.202
0 
poniedzia
łek 

j. polski Barbara Puchała/ 
BARPUCH33@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

-Podręcznik – przeczytaj Nową wiadomość ( na 
str. 238, na str. 239, na str. 240) 

Str. 238-240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zad. 1. str. 239 
Zad.2. str. 240 

- Zapisz datę i 
temat: Zasady 
cytowanie 
cudzych 
tekstów. 
-Na 
podstawie 
Nowych 
wiadomości 
napisz, co to 
jest: cytat, 
plagiat, 
prawo 
autorskie, 
przypis. 
 - Wypisz w 
punktach 
zasady 



cytowania 
cudzych 
tekstów. 
- Wykonaj w 
zeszycie 
wskazane 
zadania z 
podręcznika. 

matemat
yka 

Stellmach Krzysztof 
krzstel81@eszkola.opolsk
ie.pl 

Potęgowanie iloczynu i ilorazu str 231 . Zad 1 
str 232 

O godz.9.00 odbędą się 
konsultacje on-line z 
nauczycielem. Link do 
konsultacji wraz z 
instrukcją zostanie 
wysłany na maila 
uczniów 

wysłać skan 
lub zdjęcie  
rozwiązania 
na maila w 
celu 
sprawdzenia 
(oceniane jest 
zaangażowani
e ucznia) 

chemia IZAJURC44@eszkola.opol

skie.pl 

Podręcznik str 172-173 .Zakładamy hodowlę 

kryształów solnych. 

Do słoiczka wsypujemy sól(ok. 4 łyżeczki) 

polewamy ją atramentem z naboju do pióra, 

wlewamy wody do objętości połowy słoiczka i 

stawiamy wszystko na kaloryferze. 

Po tygodniu kryształki powinny być gotowe. 

Proszę zrobić zdjęcie na ocenę jak już będą 

wyglądać jak na ilustracji str 173 . 

 Zapisz temat: 

„Jak otrzymać 

roztwór 

nasycony i 

nienasycony” 

Praca 

domowa:  W 

podręczniku 

na str 172-173 

jest pokazane 

jak 

przygotować 

roztwór. 

j. Marianna Dylka Obejrzyj  krótki  film  Topic: Small 

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl


angielski <MARDYLK27@eszkola.opol
skie.pl> 

www.youtube.com/channel/UCaRsb5RvixgdR
3koSomH__g 

talk – zwroty 
grzecznościo
we 
Pod tematem 
wypisz zwroty 
z filmu i ułóż z 
nimi zdania, 
przetłumacz 
je na język 
polski. Wyślij 
zdjęcie 
zadania na 
mój adres 
mailowy 

Wf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl  
(Marzena Dudkiewicz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapoznaj się z filmem(historia wf, igrzysk 
olimpijskich) 
https://www.youtube.com/watch?v=miKhvd2
rtJ8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Organizacja 

aktywnych 

form 

spędzania 

wolnego 

czasu: 

Zadanie 
domowe dla 
chętnych: 
Zaproponuj 5 
gier lub 
zabaw 
ruchowych, w 
które możesz 
grać z 
rówieśnikami  

mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=miKhvd2rtJ8
https://www.youtube.com/watch?v=miKhvd2rtJ8


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doradztw
o 
zawodow
e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agata Wons-Wiecha 
agawons25@eszkola. opolskie.pl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obejrzyj filmik: 
https://www.youtube.com/watch?v=762XasO
J5NQ  

w wolnym 
czasie.  
(Propozycje 
odeślij e-
mailem do 
nauczyciela.) 
Opisz w kilku 
zdaniach 
zasady gry lub 
zabawy. 

21.04.20 
wtorek 

j. polski  Barbara Puchała/ 
BARPUCH33@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

- Podręcznik- przeczytaj Szkoła mówienia i 
pisania 
- KARTA PRACY I- przesłana na adres email 
ucznia 

Str. 224-226 - Zapisz datę i 
temat: 
Rozprawka 
- Wklej do 
zeszytu 
wydrukowaną 
i uzupełnioną 
kartę pracy  
lub przerysuj  
diagramy  i 
uzupełnij w 
zeszycie. 

historia Piotr Gręda/ 

piogred84@eszkola.opolski

e.pl 

Podręcznik str. 180-183 /zeszyt ćwiczeń/ karta 
pracy 

Zeszyt ćwiczeń -  
zadania 1,2,4,/ str. 80-
81 

Temat: 
Sprawa 
polska w 
czasie I wojny 

https://www.youtube.com/watch?v=762XasOJ5NQ
https://www.youtube.com/watch?v=762XasOJ5NQ


światowej” 
Karta pracy i 
notatka z 
lekcji 

geografia Małgorzata Szura / 
MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik 
Obejrzyj film - lekcję, link otrzymasz na e-mail, 
dzień przed zajęciami. 

164-168 Zapisz temat 
lekcji 
„Zanieczyszcz
enie 
środowiska 
przyrodniczeg
o” i przepisz 
notatkę, 
otrzymasz ją 
na maila. Dbaj 
o estetykę 
zapisu. 

j. 
angielski 

Marianna Dylka 
<MARDYLK27@eszkola.opol
skie.pl> 

Obejrzyj film 
https://www.youtube.com/watch?v=WU_Kd2
Qc6no 
wypisz wszystkie słowa w j. angielskim pod 
tematem, przetłumacz, w wyrazach o tej 
samej pisowni, ale innym akcencie - zaznacz 
ten akcent i wpisz znaczenie 

 Topic: 
Akcentowanie 
słów w 
j.angielskim 
Pod tematem 
wypisz słowa 
z filmu, opis 
podany obok. 
Wyślij. 

biologia Małgorzata Szura / 
MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik 
Obejrzyj film - lekcję, link otrzymasz na e-mail, 
dzień przed zajęciami. 
Prześlij mi zdjęcia zeszytu, z zapisanymi 
tematami i notatkami (tylko z biologii!) od 

144-148 Zapisz temat 
lekcji „Higiena 
i choroby 
układu 
oddechowego

https://www.youtube.com/watch?v=WU_Kd2Qc6no
https://www.youtube.com/watch?v=WU_Kd2Qc6no


tematu „Zaburzenia funkcjonowania układu 
odpornościowego”. Zadanie obowiązkowe, na 
ocenę. 

” i przepisz 
notatkę, 
otrzymasz ją 
na maila. Dbaj 
o estetykę 
zapisu. 

22.04.2020 

środa 
matemat
yka 

Stellmach Krzysztof 
krzstel81@eszkola.opolsk
ie.pl 

Potęgowanie iloczynu i ilorazu str 231 . Zad 2,3 
str 232 

O godz.9.00 odbędą się 
konsultacje on-line z 
nauczycielem. Link do 
konsultacji wraz z 
instrukcją zostanie 
wysłany na maila 
uczniów 

wyslac skan 
lub zdjęcie  
rozwiązania 
na maila w 
celu 
sprawdzenia 
(oceniane jest 
zaangażowani
e ucznia) 

j. polski Barbara Puchała/ 
BARPUCH33@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

- Podręcznik- przeczytaj Szkoła mówienia i 
pisania 
- KARTA PRACY II- przesłana na adres email 
ucznia 

Str. 224-226 - Zapisz datę i 
temat: 
Rozprawka 
- Wklej do 
zeszytu 
wydrukowaną 
i uzupełnioną 
kartę pracy  
lub wykonaj 
zadania w 
zeszycie. 

chemia IZAJURC44@eszkola.opol

skie.pl 

https://epodreczniki.pl/a/roztwory/DW1V5hItp 

Proszę przeczytać punkt 2. Rozpuszczalność 

substancji i obejrzeć krótki filmik, zrobić 

notatkę do zeszytu. 

 

 Zapisz temat: 

„Rozpuszczal

ność 

substancji w 

wodzie” 

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl


j. 
angielski 

Marianna Dylka 
<MARDYLK27@eszkola.opol
skie.pl> 

https://www.youtube.com/watch?v=BDnq7-
Oigs0 

 Topic: Games 
Wypisz nazwy 
gier z filmu, 
dopisz 2 
swoje 
tytuły.Wyślij. 

religia STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik DROGA WSPÓLNOTY 
ZBAWIONYCH. 

Wykonaj: 
1. Obejrzyj filmik 1 

tutaj.  
2. Obejrzyj filmik 2 

tutaj. 
3. Zapisz notatkę 

do zeszytu (tabelka 
obok). 

4. Zrób zdjęcie 
zapisu w zeszycie i 
przyślij na adres: 
stakozl81@eszkola.op
olskie.pl (czeka 
ocena). 
 

5. Jeśli masz 
ochotę na szóstkę, to 
proszę o dopisanie do 
notatki jeszcze 
jednego (bardzo 
ciekawego) znaczenia 
słowa czcić. Zrób to na 
podstawie tego filmiku 
nagranego w drodze: 

Temat: IV 
PRZYKAZANIE 
 
Notatka 
(zapisz i 
zapamiętaj: 
1. Czcij ojca 
twego i 
matkę twoją, 
abyś długo 
żył na ziemi, 
którą Pan, 
Bóg twój, da 
tobie. (Wj 20, 
12) 
2. Przykazanie 
IV nakazuje: 
Otaczaj 
miłością 
twoich 
rodziców, 
ponieważ 
poprzez nich 
Pan Bóg dał ci 

https://youtu.be/A2Go_zXaIFs
https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/ETFyJo0dZ1RNnFazsVCATlQBcHAb7dPpsW8gWTiOouoj4Q?e=gbCavk
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl


tutaj. 
 

 8. Pomyśl: Jak możesz 
ulepszyć swoją relację 
z bliskimi? 

 

życie. 
Postępuj 
odpowiednio 
wobec 
twojego 
rodzeństwa i 
dziadków, 
którzy należą 
do twojej 
najbliższej 
rodziny. 
Respektuj 
twoich 
rodziców 
chrzestnych, 
obdarzających 
ciebie 
świadectwem 
swojej wiary. 
Odnoś się z 
szacunkiem 
do ludzi 
starszych, 
którzy za 
ciebie 
odpowiadają 
– nauczycieli i 
opiekunów. 
Wypełniaj 
swoje 

https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EaXgWMdKZV9Hp5cSIJApvPUBERh9TCnecV5NW6TeC-R1kA?e=OffeIU


obowiązki 
wobec 
wspólnot, do 
których 
należysz – 
Kościoła i 
Ojczyzny. 
3. Czcić 
rodziców to 
znaczy: 
 – otaczać 
szacunkiem; 
- pomagać; 
- chcieć 
spędzając z 
nimi czas, 
- dobrze o 
nich mówi, 
- z dobrocią 
troszczy się o 
nich, 
- korzysta z 
ich życiowego 
doświadczeni
a, 
- pozwalać im 
odpocząć, 
-  modli się za 
nich. 
4. Obwiązki 



wobec 
ojczyzny: 
- uczciwa 
praca i nauka; 
- 
przestrzegani
e prawa; 
- uczciwe 
płacenie 
podatków; 
- obrona 
ojczyzny;  

23.04.20 
czwartek 

J. polski Barbara Puchała/ 
BARPUCH33@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

- Podręcznik-  przeczytaj Szkoła mówienia i 
pisania 
- KARTA PRACY  III- przesłana na adres email 
ucznia 

Str. 224-226 - Dopisz datę 
do tematu 
poprzedniej 
lekcji. 
- Wklej do 
zeszytu 
wydrukowaną 
i uzupełnioną 
kartę pracy  
lub przepisz 
zadanie 1.  i 
uzupełnij w 
zeszycie.  
- Zadanie 2. z 
karty pracy 
napisz na 
komputerze i 
prześlij jako 



złącznik do 
wiadomości 
email do 20 
kwietnia 
godz. 9:00 

j. 
niemiecki 

Agata Wons-Wiecha 
agawons25@eszkola.opolsk
ie.pl 

Uczniowie otrzymają na maila kartę pracy + 
instrukcję 

 Kontynuacja 
tematu: „Kauf 
mir bitte 
einen 
Rucksack!” 

geografia Małgorzata Szura / 
MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

W ramach podsumowania działu V „Usługi w 
Polsce” i tematu „Zanieczyszczenie środowiska 
przyrodniczego” przygotuj prezentację 
podsumowującą ten dział. Możecie pracować 
w parach (oczywiście komunikacja wyłącznie 
zdalna) lub indywidualnie. Gotowe 
prezentacje proszę przysłać mi na maila. 
Prezentacja powinna zawierać slajdy z każdego 
z omawianych tematów – najlepiej w 
kolejności, tak , jak w podręczniku. Informacje 
na slajdach przedstaw za pomocą rysunków, 
schematów, zdjęć, możesz zamieścić linki do 
filmów lub sami możecie nagrać omówienie 
jakiegoś zagadnienia. Tekst na slajdach ma być 
przemyślany i wypunktowany. Czas na 
realizację, do 30.04.2020 Ocena, jak za 
sprawdzian. ZADANIE OBOWIĄZKOWE! 

______ ______ 



biologia Małgorzata Szura / 
MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik 
Obejrzyj film - lekcję, link otrzymasz na e-mail, 
dzień przed zajęciami. 

153-156 Zapisz temat 
lekcji 
„Budowa i 
działanie 
układu 
wydalniczego
” i przepisz 
notatkę, 
otrzymasz ją 
na maila. Dbaj 
o estetykę 
zapisu. 

muzyka Andrzej Rataj 
ANDRATA66eszkola.opolski
e.pl 

Podręcznik: “Twórczość Fryderyka Chopina” - 
powtórzenie 

Str. 105-113 Posłuchaj 
utworów 
F.Chopina 
Uzupełnij 
kartę pracy i 
wyślij do 
sprawdzenia 

informaty
ka 

Małgorzata Stelmach 
MALSTEL60@eszkola.opolsk
ie.pl 

---------------------------------------- Zadanie: Wyślij ze 
swojego konta 
pocztowego krótką 
wiadomość na temat 
filmu, który ci się 
spodobał. Prześlij na 
adres służbowy 
nauczyciela. 

Temat: 
Wysyłanie e- 
maila 

24.04.2020 

piątek 
fizyka Gabriela Sikora 

gabsiko51@eszkola.opolski
e.pl  

Podręcznik str. 148 – Praca i energia - 
powtórzenie. 
Prezentacja/notatka zostanie wysłana uczniom 

Zadanie - test 1 
(zadania 1-6) str. 149 

Rozwiązania 
w zeszycie 



dzień wcześniej 

historia Piotr Gręda/ 
piogred84@eszkola.opolski

e.pl 

 

Podręcznik str. 184-185 /zeszyt ćwiczeń/ karta 
pracy 

Zeszyt ćwiczeń -  
zadania 1-6/ str. 81-82 

Temat: 
Powtórzenie 
wiadomości 
Karta pracy  

matemat
yka 

Stellmach Krzysztof 
krzstel81@eszkola.opolsk
ie.pl 

Potęgowanie iloczynu i ilorazu str 231 . Zad 4-6 
str 232 

O godz.10.00 odbędą 
się konsultacje on-line 
z nauczycielem. Link do 
konsultacji wraz z 
instrukcją zostanie 
wysłany na maila 
uczniów 

wysłać skan 
lub zdjęcie  
rozwiązania 
na maila w 
celu 
sprawdzenia 
(oceniane jest 
zaangażowani
e ucznia) 

informaty
ka 

Stellmach Krzysztof 
krzstel81@eszkola.opolskie.
pl 

Projektowanie Proszę wejść na stronę 
https://gardenpuzzle.p
l/ (demo) i wykonać 
projekt ogrodu. 

Zrzut 
ekranu/zdjęci
e wysłać na 
mail 
nauczyciela 

j. 
niemiecki 

Agata Wons-Wiecha 
agawons25@eszkola.opolsk
ie.pl 

Uczniowie otrzymają na maila kartę pracy + 
instrukcję  

 Temat:  „Tryb 
rozkazujący – 
ćwiczenia” 

plastyka Katarzyna Madej 
Katmade26@eszkola.opolsk
ie.pl 

  Projekt 
alfabetu 

 

 

 

 

Wszystkie zadania umieszczone w harmonogramie są dla uczniów obowiązkowe i podlegają ocenie. 

 

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
https://gardenpuzzle.pl/
https://gardenpuzzle.pl/

