
Harmonogram zadań  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 
zadani

a 

Zeszyt przedmiotowy 

25.05.

2020 

ponie

działe

k 

j. polski  

Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

Lekcja w aplikacji Teams  

godz. 8:30- 09:00 

- Podręcznik- przeczytaj Nowe 

wiadomości 

 

 

- Ćwiczenia- wykonaj pisemnie 

wskazane zadania 

 

 

s. 290- 

291 

zad. 

1.,2.,7. 

 

s. 59-

60 zad. 

1.,2.,3.,

4. 

- Zapisz datę i temat: Rodzina 

wyrazów 

 

- Wykonaj w zeszycie zadania z 

podręcznika 

godz z 

wych. 

MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

----------------------------------------  Temat: Co mogę zrobić ze swoją 

złością? 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsway.office.com%2FTluboyYkH8cVR7eo%3Fref%3DLink%26fbclid%3DIwAR2QIiAgeB5FwydTAU2VTrm-NyiAqofFqeWhwo5RyubCnDk3D_HrgG6h05o&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g


%3A%2F%2Fsway.office.com%2F

TluboyYkH8cVR7eo%3Fref%3DLi

nk%26fbclid%3DIwAR2QIiAgeB5F

wydTAU2VTrm-

NyiAqofFqeWhwo5RyubCnDk3D_

HrgG6h05o&h=AT0bHuVFj0zrtzaC

8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThI

LZAWcJCp5B_5JlRkv-

x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4

dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx88

5MVB8DJEgfsazxGer8g 

 

matematyka Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

10.00 -10.30 konsultacja na 

platformie Microsoft Teams 

Działania na pierwiastkach 

Zad. 

1,2,3 

str 253 

Nieobecnych na  

zajęciach online (konsultacjach) 

proszę o wysłanie zdjęcia 

rozwiązania na maila w celu 

sprawdzenia 

chemia IZAJURC44@eszkola.opols

kie.pl 

 

Izabela Jurczyk 

Podręcznik str 209. Pod tematem 

zapisz: 

1. Roztwory wodne 

wodorotlenków przewodzą 

prąd elektryczny i mają 

odczyn zasadowy, czyli 

papierek wskaźnikowy 

przyjmuje kolor od zielonego 

do granatowego. 

2. Wzory i nazwy wybranych 

wodorotlenków ( przepisz 

tabelę z tej strony). 

 

Notatki nie wysyłajcie. 

 Temat: “Wzory i nazwy 

wodorotlenków” 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsway.office.com%2FTluboyYkH8cVR7eo%3Fref%3DLink%26fbclid%3DIwAR2QIiAgeB5FwydTAU2VTrm-NyiAqofFqeWhwo5RyubCnDk3D_HrgG6h05o&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsway.office.com%2FTluboyYkH8cVR7eo%3Fref%3DLink%26fbclid%3DIwAR2QIiAgeB5FwydTAU2VTrm-NyiAqofFqeWhwo5RyubCnDk3D_HrgG6h05o&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsway.office.com%2FTluboyYkH8cVR7eo%3Fref%3DLink%26fbclid%3DIwAR2QIiAgeB5FwydTAU2VTrm-NyiAqofFqeWhwo5RyubCnDk3D_HrgG6h05o&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsway.office.com%2FTluboyYkH8cVR7eo%3Fref%3DLink%26fbclid%3DIwAR2QIiAgeB5FwydTAU2VTrm-NyiAqofFqeWhwo5RyubCnDk3D_HrgG6h05o&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsway.office.com%2FTluboyYkH8cVR7eo%3Fref%3DLink%26fbclid%3DIwAR2QIiAgeB5FwydTAU2VTrm-NyiAqofFqeWhwo5RyubCnDk3D_HrgG6h05o&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsway.office.com%2FTluboyYkH8cVR7eo%3Fref%3DLink%26fbclid%3DIwAR2QIiAgeB5FwydTAU2VTrm-NyiAqofFqeWhwo5RyubCnDk3D_HrgG6h05o&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsway.office.com%2FTluboyYkH8cVR7eo%3Fref%3DLink%26fbclid%3DIwAR2QIiAgeB5FwydTAU2VTrm-NyiAqofFqeWhwo5RyubCnDk3D_HrgG6h05o&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsway.office.com%2FTluboyYkH8cVR7eo%3Fref%3DLink%26fbclid%3DIwAR2QIiAgeB5FwydTAU2VTrm-NyiAqofFqeWhwo5RyubCnDk3D_HrgG6h05o&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsway.office.com%2FTluboyYkH8cVR7eo%3Fref%3DLink%26fbclid%3DIwAR2QIiAgeB5FwydTAU2VTrm-NyiAqofFqeWhwo5RyubCnDk3D_HrgG6h05o&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsway.office.com%2FTluboyYkH8cVR7eo%3Fref%3DLink%26fbclid%3DIwAR2QIiAgeB5FwydTAU2VTrm-NyiAqofFqeWhwo5RyubCnDk3D_HrgG6h05o&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsway.office.com%2FTluboyYkH8cVR7eo%3Fref%3DLink%26fbclid%3DIwAR2QIiAgeB5FwydTAU2VTrm-NyiAqofFqeWhwo5RyubCnDk3D_HrgG6h05o&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:IZAJURC44@eszkola.opolskie.pl
mailto:IZAJURC44@eszkola.opolskie.pl


wf 

 

 

MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

--------------------------------------- -------- Temat: Piłka nożna- podstawowe 

zasady gry. 

(załącznik zostanie wysłany do 

ucznia na maila) 

wf MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

 

----------------------------------------- -------- Temat: Ćwiczenia na zdrowy 

kręgosłup. 

 

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

sT7ZwPCQGSc 

 

j. angielski 

 

 

Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.o

polskie.pl> 

Podręcznik s.124 ćw. H, J,wpisz cały 

tekst ćwiczeń do zeszytu 

str. 158 ćw.A,B wpisz ćwiczenia do 

zeszytu 

 Topic :Modal verbs-exercises 

doradztwo 

zawodowe 

Agata Wons-Wiecha 

agawons25@eszkola.opolsk

ie.pl 

 

Obejrzyj filmik: 

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

KrC8g5sBGfg&list=PLHLGEQSnn

AF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&ind

ex=8 

 Temat: Przymiarka do wyboru 

zawodu 

26.05.

2020 

wtore

k 

j. polski   

Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

- Podręcznik- przeczytaj Nową 

wiadomość. 

 

 

 

 

 

- Ćwiczenia- wykonaj pisemnie 

wskazane zadania 

 

s.292  

 

 

 

 

 

s. 76- 

77, 

zad. 

1.,2.,3.,

4.,5. 

- Zapisz datę i temat: Kłopotliwe 

przedrostki i przyrostki 

- Przepisz do zeszytu i uzupełnij:  

Przedrostek  Z- piszemy 

przed:………….. 

Przedrostek  S- piszemy 

przed:………….. 

Przyrostki –ctwo, -ctwo  piszemy 

……….. 

Przyrostki –dztwo, -dzki  piszemy, 

gdy w zakończeniach wyrazu 

podstawowego występuje ……….., 

np. …………………………………. . 

mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=KrC8g5sBGfg&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=KrC8g5sBGfg&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=KrC8g5sBGfg&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=KrC8g5sBGfg&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=8


 

historia Piotr Gręda/ 

piogred84@eszkola.opolski

e.pl 

Podręcznik/ lekcja online w aplikacji 

Teams o godz. 9:00 / platforma GWO 

https://gwo.pl/ekspansja-hitlera-

p4608 

 

str. 

210- 

213 

Temat: „Świat na drodze ku II 

wojnie światowej” 

Notatka z lekcji, nacobezu 

geografia Małgorzata Szura / 

MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

Podręcznik 

9.50-10.10 LEKCJA ON LINE na 

platformie Microsoft Teams 

 

187-

188 

Temat lekcji „Wpływ transportu na 

rozwój przemysłu”. 

wf 

 

 

MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

--------------------------------------- --------- Temat: Test wiedzy o piłce nożnej. 

(załącznik zostanie wysłany do 

ucznia na maila, na rozwiązanie i 

przesłanie do oceny testu z piłki 

nożnej macie tydzień. Powodzenia!) 

j.niemiecki Agata Wons-Wiecha 

agawons25@eszkola.opolsk

ie.pl 

Podręcznik 

Lekcja online na MS TEAMS- godz. 

11:45 

 Temat: Deutsche Essen international 

j. angielski Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.o

polskie.pl> 

Workbook zeszyt ćwiczeń s.86 

ćw.A,C 

Str.87 ćw.A,B,C,D 

 Topic: Powtórzenie rozdziału 7 

biologia Małgorzata Szura / 

MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik 

10.20-10.40 LEKCJA ON LINE na 

platformie Microsoft Teams 

 

208-

210 

Temat lekcji „Zmysł powonienia 

smaku i dotyku”. 

27.05.

2020 

środa 

matematyka Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

8.30-9.00 konsultacja na platformie 

Microsoft Teams 

Działania na pierwiastkach 

Zad. 

4,5 str 

253 

Nieobecnych na  

zajęciach online (konsultacjach) 

proszę o wysłanie zdjęcia 

rozwiązania na maila w celu 

sprawdzenia 

https://gwo.pl/ekspansja-hitlera-p4608
https://gwo.pl/ekspansja-hitlera-p4608
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl


j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

- Podręcznik- przeczytaj 

Podsumowanie, cofnij się do stron 

wskazanych w mapie myśli i powtórz 

najważniejsze wiadomości. 

s. 295-

296 

- Zapisz datę i temat: Podsumowanie 

wiadomości 

 

 

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

- Karta pracy przesłana na adres 

mailowy ucznia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zapisz odpowiedzi do zadań z 

karty pracy.  

chemia Izabela Jurczyk 

IZAJURC44@eszkola.opols

kie.pl 

 

ON LINE NA PLATFORMIE 

TEAMS GODZ. 14:00. Lekcja 

będzie dotyczyła wodorotlenku sodu, 

który w postaci granulek lub 

roztworu jest powszechnie 

wykorzystywanym środkiem do 

udrożniania rur odprowadzających 

ścieki komunalne.  

 Temat: “ Wodorotlenek sodu” 

wf 

 

 

MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

----------------------------------------- --------- Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe 

z przyborem  

 

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

OhhjWolQkj4 

j. angielski Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.o

polskie.pl> 

Microsoft Teams lekcja online – 

sprawdzian wiadomości z rozdziału 7 

Godz.11.00 

  

religia STAKOZL81@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Stanisław Kozłowski 

 

Wykonaj: 

1. Modlitwa na początek – 

Zdrowaś Matyjo. 

2. Zapoznaj się samodzielnie z 

 TEMAT: Nabożeństwa 

Majowe.cz.1. 

 

Notatka do zeszytu cz.1. (zapisz i 

mailto:IZAJURC44@eszkola.opolskie.pl
mailto:IZAJURC44@eszkola.opolskie.pl
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl


tekstem: https://eszkola-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sta

kozl81_eszkola_opolskie_pl/Edxoh-

cP2UpEkTRdT_IznYYBKuyEVth6h

aVC328Jwk1uMA?e=YB9UlF  

3. Sporządź samodzielnie 

notatkę z przeczytanego tekstu o 

Nabożeństwie Majowym i Litanii 

Loretańskiej. 

4.  Posłuchaj, czym jest 

Nabożeństwo Majowe: 

https://youtu.be/99ZwUyKlRsc  

5. Posłuchaj przepięknej Litanii 

Loretańskiej: 

  https://youtu.be/AW2FbkUj_sU   

Zapisz część pierwszą notatki 

(rubryka obok). 

zapamiętaj): 

NOTATKA z przeczytanego 

teksu: 

 

 

28.05.

2020 

czwar

tek 

informatyka 

(podział na 

grupy) 

Małgorzata Stelmach 

MALSTEL60@eszkola.opo

lskie.pl 

Podręcznik do Informatyki dla klasy 

siódmej szkoły podstawowej 

Str.182 Temat: Formatowanie tekstu 

Str.182 zad.1 

Wykonaj zadanie i prześlij na maila 

służbowego nauczyciela. 

Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

 

W edytorze tekstu np. Word proszę 

na maksimum 1str opisać 

"wymarzone wakacje z rodziną w 

Polsce" proszę wstawić zdjęcia z 

internetu/obrazki i wysłać na maila 

  

https://eszkola-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/Edxoh-cP2UpEkTRdT_IznYYBKuyEVth6haVC328Jwk1uMA?e=YB9UlF
https://eszkola-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/Edxoh-cP2UpEkTRdT_IznYYBKuyEVth6haVC328Jwk1uMA?e=YB9UlF
https://eszkola-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/Edxoh-cP2UpEkTRdT_IznYYBKuyEVth6haVC328Jwk1uMA?e=YB9UlF
https://eszkola-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/Edxoh-cP2UpEkTRdT_IznYYBKuyEVth6haVC328Jwk1uMA?e=YB9UlF
https://eszkola-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/Edxoh-cP2UpEkTRdT_IznYYBKuyEVth6haVC328Jwk1uMA?e=YB9UlF
https://youtu.be/99ZwUyKlRsc
https://youtu.be/AW2FbkUj_sU
mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl
mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl


J. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

- Podręcznik 

-  Karta pracy przesłana na adres 

mailowy ucznia. 

 

s. 299 - Zapisz datę i temat: Nadzieja 

- Poszukaj w Internecie informacji 

na temat Banksy’ego i napisz krótką 

notatkę o tym artyście (pół strony) 

- Opisz graffiti Banksy’ego zagodnie 

ze wskazówkami z karty pracy. 

 

 

 

geografia Małgorzata Szura / 

MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik 

Obejrzyj film - lekcję, link otrzymasz 

na e-mail, dzień przed zajęciami. 

188-

189 

Zapisz temat lekcji „Wpływ 

transportu na rozwój usług”. 

muzyka Andrzej Rataj 

ANDRATA66@eszkola.op

olskie.pl 

 

Podręcznik: “Z dziejów muzyki – 

muzyka XX wieku” 

 

      “Szalony jazz” 

Str. 

136-

138 

 

 

Str. 

145 

Przeczytaj informacje z podręcznika 

i posłuchaj polskich kompozytorów 

XX w. 

Posłuchaj nowej piosenki 

j. niemiecki Agata Wons-Wiecha 

agawons25@eszkola.opolsk

ie.pl 

Karta pracy przesłana na maila 

ucznia i platformę MS Teams  

 Temat: Was isst man zum 

Frühstück? 

matematyka Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

8.00 -8.30 konsultacja na platformie 

Microsoft Teams 

Ustna odpowiedź działania na 

potęgach i pierwiastkach – 

zagadnienia ze stron 220-250 

omawiane na konsultacjach/zadanych 

do rozwiązania.  

Zad. 

1,2,3 

str 256 

Nieobecnych na  

zajęciach online (konsultacjach) 

proszę o wysłanie zdjęcia 

rozwiązania na maila w celu 

sprawdzenia 



biologia Małgorzata Szura / 

MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

 

Podręcznik 

Obejrzyj film - lekcję, link otrzymasz 

na e-mail, dzień przed zajęciami. 

215-

220 

Zapisz temat lekcji „Męski i żeński 

układ rozrodczy” i przepisz punkt 1 i 

2 ze str. 241. Notatkę prześlij 

nauczycielowi, w dniu, w którym 

mamy lekcję. 

29.05.

2020 

piąte

k 

fizyka Gabriela Sikora 

gabsiko51@eszkola.opolski

e.pl  

 

Podręcznik str. 196 

Zad. 1, 2 str. 199 

 Podręcznik str. 196 –  Wyznaczanie 

objętości (Prezentacja zostanie 

wysłana uczniom dzień wcześniej) 

Zad. 1, 2 str. 199 

Rozwiązania w zeszycie 

fizyka Gabriela Sikora 

gabsiko51@eszkola.opolski

e.pl 

Lekcja na Teams  godz. 9 : 00  Podręcznik str. 200 i 203  – Gęstość. 

Wyznaczanie gęstości. (Prezentacja 

zostanie wysłana uczniom dzień 

wcześniej 

Zad. 1 str. 202 

Zad. 2 str. 206 

Rozwiązania w zeszycie 

historia Piotr Gręda/ 

piogred84@eszkola.opolski

e.pl 

Podręcznik/ lekcja online w aplikacji 

Teams o godz. 10:00 / 

www.quizizz.com 

 

str. 

214-

215 

Temat: Powtórzenie wiadomości 

matematyka Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

8.30 -9.00 konsultacja na 

platformie Microsoft Teams 

Ustna odpowiedź działania na 

potęgach i pierwiastkach – 

zagadnienia ze stron 220-250 

omawiane na konsultacjach/zadanych 

do rozwiązania. 

Zad. 

11,12,1

3 str 

257 

Nieobecnych na  

zajęciach online (konsultacjach) 

proszę o wysłanie zdjęcia 

rozwiązania na maila w celu 

sprawdzenia 

j. niemiecki Agata Wons-Wiecha 

agawons25@eszkola.opolsk

ie.pl 

Karta pracy przesłana na maila 

ucznia i platformę MS Teams 

 Kontynuacja tematu: Was isst man 

zum Frühstück? 

http://www.quizizz.com/
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl


plastyka Katarzyna Madej 

Katmade26@eszkola.opolsk

ie.pl 

 

-------------------------------------  Rysunek komiksowy – kompozycja 

otwarta. 

religia STAKOZL81@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Stanisław Kozłowski 

7. Posłuchaj pięknej pieśni (może się 

jej nauczysz?): 

https://youtu.be/qly4mlXtE0s  

8. Rozwiąż krzyżówkę i podaj hasło: 

https://eszkola-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sta

kozl81_eszkola_opolskie_pl/EcAZ7C

N_CrpMkfZe_1WvSnsBFFI7wDo8n

0deZxDH4VOn-Q?e=uLqIDt  

9. Zapisz do zeszytu temat i notatkę 

cz.2. (hasło do krzyżówki). 

10. Piosenka nie musi być nudna - to 

może Ci się spodobać: 

https://youtu.be/iWtbA2Guel0  

11. Zrób zdjęcie wykonanej pracy z 

środy i dzisiejszych - przyślij na 

adres:  

stakozl81@eszkola.opolskie.pl  

 TEMAT:  

Nabożeństwa Majowe. cz.2. 

 

Notatka do zeszytu cz.2. (zapisz): 

 

Rozwiązanie krzyżówki: 

 

 

 

 

 

 

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