
Harmonogram zadań Nr 7  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 

11.05.

2020 

ponie

działe

k 

j. polski  

Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

-Podręcznik – przeczytaj wywiad z 

Wojciechem Szumowskim ,, O tym, 

co się dzieje w Syrii mam ochotę 

krzyczeć”  oraz notatkę biograficzna 

o reżyserze. 

s. 278-

280 

- Zapisz datę i temat : Jak czynić 

dobro? 

- Na podstawie wywiadu i notatki 

biograficznej  odpowiedz pełnymi 

zdaniami na pytania: 

1. Kim jest Wojciech Szumowski? 

2. Kim jest Michał Przedlacki? 

3. W jakim celu W. Szumowski 

pojechał do Syrii? 

4. Jak wygląda Zycie Syryjczyków? 

(tutaj kilka zdań lub w podpunktach) 

5. Jaki jest stosunek polityków do 

sytuacji w Syrii? 

6. Jak rozumiesz słowa Jana Pawła 

II: „Za wojnę są odpowiedzialni nie 



tylko ci, którzy ją bezpośrednio 

wywołują, ale również ci, którzy nie 

czynią wszystkiego, co leży w ich 

mocy, aby jej przeszkodzić”? 

7. Jak społeczeństwa Zachodu  

pomagają ludziom z ogarniętej 

wojną Syrii?  Poszukaj informacji w 

internecie  i zapisz w podpunktach 

(2-3 nazwy organizacji 

humanitarnych, które tę pomoc 

koordynują i jakie działania 

podejmują) 

 

godz z 

wych. 

MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

-----------------------  Temat: Jak poprawić sobie nastrój? 

 

https://view.genial.ly/5ea1a5beeebc9

b0dbb150e87/interactive-image-

interactive-image  

matematyka Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

Notacja wykładnicza, podręcznik str. 

243 zad. 8,9,10 str. 243 

 O godz. 9.30 odbędą się konsultacje 

on-line z nauczycielem. Link do 

konsultacji wraz z instrukcją 

zostanie wysłany na maila uczniów 

Nieobecnych na zajęciach online 

(konsultacjach) proszę o wysłąnie 

zdjęcia rozwiązania na maila w celu 

sprawdzenia (oceniane jest 

zaangażowanie ucznia) 

chemia IZAJURC44@eszkola.opols

kie.pl 

 

Izabela Jurczyk 

Podręcznik str 196. - Przerysuj 

schemat podziału tlenków z tej strony 

(na dole), następnie wypisz tlenki 

najbardziej rozpowszechnione w 

przyrodzie. Później ze str 201 napisz 

 Temat: Tlenki metali i niemetali 

https://view.genial.ly/5ea1a5beeebc9b0dbb150e87/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/5ea1a5beeebc9b0dbb150e87/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/5ea1a5beeebc9b0dbb150e87/interactive-image-interactive-image
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:IZAJURC44@eszkola.opolskie.pl
mailto:IZAJURC44@eszkola.opolskie.pl


co to jest katalizator.  

wf 

 

 

MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

----------------------------  Temat : Ćwiczenia z piłką – link do 

filmu:  

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

OFNJYSN0ZIU   

Pamiętaj. Do ćwiczeń przygotuj 

sobie odpowiednie miejsce i 

przybory 

Ćwiczenia wykonuj pod opieką 

osoby dorosłej. 

wf MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

 

---------------------------  Temat : Podstawowe zasady gry w 

mini piłkę ręczną. (załącznik 

zostanie wysłany na maila ucznia) 

j. angielski 

 

 

Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.o

polskie.pl> 

Podręcznik s.118  Topic: Review 7 

Pod tematem wykonaj ćw.A,B,D 

s.118 z podręcznika ćw. B i D 

przepisz całe zdania 

Ćw.A wypisz właściwe wyrazy. 

Wyślij zdjęcie na maila. 

doradztwo 

zawodowe 

Agata Wons-Wiecha 

agawons25@eszkola.opolsk

ie.pl 

 

Obejrzyj filmik: 

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

FaIE6Nczh0&list=PLHLGEQSnnAF

6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=

4  

 Temat: Współpraca- czy współpraca 

się opłaca? 

12.05.

2020 

wtore

k 

j. polski   

Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

- Podręcznik – przeczytaj Nowe 

wiadomości 

 

 

- Ćwiczenia  

s. 281-

282 

 

 

Zad. 

2.,3.,4. 

S. 106-

- Zapisz datę i temat: Jak prowadzić 

dyskusję ? 

- Zapisz w zeszycie, co to jest 

DYSKUSJA i co jest jej celem. 

- Wymień cechy dobrego 

dyskutanta. 

- Wymień nieuczciwe chwyty 

mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=eFaIE6Nczh0&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=eFaIE6Nczh0&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=eFaIE6Nczh0&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=eFaIE6Nczh0&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=4


107 stosowane w dyskusji. 

 

historia Piotr Gręda/ 

piogred84@eszkola.opolski

e.pl 

Podręcznik/ You Tube/ karta pracy/ 

platforma GWO  

https://gwo.pl/nazizm-w-niemczech-

p4607 

 

Str. 

194-

197 

Temat: Narodziny faszyzmu. III 

Rzesza. 

Nacobezu, notatka z lekcji 

geografia Małgorzata Szura / 

MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

Podręcznik 

Obejrzyj film - lekcję, link otrzymasz 

na e-mail, dzień przed zajęciami. 

181-

182 

Zapisz temat lekcji „Migracje a 

zaludnienie” i przepisz notatkę, 

otrzymasz ją na maila. Dbaj o 

estetykę zapisu. 

wf 

 

 

MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

--------------------------------  Temat: Ćwiczenia mięśni brzucha – 

link do filmu: 

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

EWg8y4JhGoE      

Pamiętaj. Do ćwiczeń przygotuj 

sobie odpowiednie miejsce i 

przybory 

Ćwiczenia wykonuj pod opieką 

osoby dorosłej. 

j.niemiecki Agata Wons-Wiecha 

agawons25@eszkola.opolsk

ie.pl 

Karta pracy zostanie przesłana na 

maila ucznia 

 Temat: Wie ist eure Klasse? 

j. angielski Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.o

polskie.pl> 

Podręcznik s.120 

Przeczytaj tekst „ Jamaika”s.120 oraz 

„Cuba”s.121 

 Topic: Personal best. 

Wykonaj ćw.E i F str.121,  

wpisz pełne zdania do zeszytu. 

Wyślij. 

biologia Małgorzata Szura / 

MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik 

Obejrzyj film - lekcję, link otrzymasz 

na e-mail, dzień przed zajęciami. 

177-

180 

Zapisz temat lekcji „Budowa i rola 

układu nerwowego. Ośrodkowy 

układ nerwowy” i przepisz notatkę, 

otrzymasz ją na maila. Dbaj o 

estetykę zapisu. 

https://gwo.pl/nazizm-w-niemczech-p4607
https://gwo.pl/nazizm-w-niemczech-p4607
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl


13.05.

2020 

środa 

matematyka Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

Pierwiastki wprowadzenie s.244 zad. 

1,2 s. 248 

 O godz. 8.00 odbędą się konsultacje 

on-line z nauczycielem. Link do 

konsultacji wraz z instrukcją 

zostanie wysłany na maila uczniów 

Nieobecnych na zajęciach online 

(konsultacjach) proszę o wysłąnie 

zdjęcia rozwiązania na maila w celu 

sprawdzenia (oceniane jest 

zaangażowanie ucznia) 

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

- Ćwiczenia  Zad. 

2.,3.,4. 

S. 106-

107 

- Zapisz datę i temat: Jak prowadzić 

dyskusję ? 

 

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

- Podręcznik s. 282-

283 

zad. 3., 

4., 6. 

- Na podstawie Nowej wiadomości 

ze str. 282.  

-Napisz, co to jest SOFIZMAT. 

- Wykonaj pisemnie zadania z 

podręcznika.  

chemia Izabela Jurczyk 

IZAJURC44@eszkola.opols

kie.pl 

 

Str 198-199 w podręczniku. Wypisz 

zastosowania tlenków niemetali i 

metali i scharakteryzuj je jednym 

zdaniem. 

 Temat: Tlenki metali i niemetali – 

zastosowania. 

 

wf 

 

 

MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

-----------------------------------  Temat: Test wiedzy o 

podstawowych  zasadach gry w mini 

piłkę ręczną.(załącznik zostanie 

wysłany na maila ucznia).Test jest 

obowiązkowy, na ocenę. Na 

przesłanie testu do nauczyciela 

macie tydzień. 

j. angielski Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.o

polskie.pl> 

Przeczytaj Skills Explorer s.121 

Przeczytaj tekst s.121 „The rules of 

Quidditch” 

 Topic: Rozumienie znaczenia 

wyrazów z kontekstu. 

Przepisz Skills Explorer pod 

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:IZAJURC44@eszkola.opolskie.pl
mailto:IZAJURC44@eszkola.opolskie.pl
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl


 

 

  

tematem. 

Dopasuj z tekstu „The rules” 

punkty 1-3 do zdań a-e, wpisz do 

zeszytu, np.1 d - itp. 

religia STAKOZL81@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Stanisław Kozłowski 

 

Wykonaj (cz.1.): 

 

1. Pomódl się modlitwą do 

Ducha Świętego. 

2. Zobacz filmik mówiący o 

własności w 7 przykazaniu: 

https://youtu.be/-m2KFUze6t8  

3. Zapisz notatkę do zeszytu 

cz.1. (rubryka obok). 

 

 

 

 

 Temat: Siódme przykazanie Boże. 

cz.1. 

 

Notatka (zapisz i zapamiętaj) cz.1: 

1. Przykazanie VII nakazuje:  

 Szanuj dobra materialne, które są 

własnością twoją, bliźniego oraz 

własnością wspólną należącą do 

wszystkich ludzi.  

 Wykonuj sumiennie swoją pracę, 

dzięki której wytwarzasz dobra 

materialne i wykonujesz różne 

usługi. 

 Sprawiedliwie wynagradzaj pracę 

drugiego człowieka. 

2. Własność – prawo pozwalające 

korzystać z rzeczy osobie, do której 

ona 

należy. 

3. Wśród własności wyróżniamy: 

 własność prywatną, należącą do 

pojedynczych osób:  

 własność swoja, która 

należy do jej właściciela. 

 własność cudza, która 

należy do drugiego 

człowieka. 

 własność wspólna, która należy do 

https://youtu.be/-m2KFUze6t8


grupy osób. 

 

14.05.

2020 

czwar

tek 

informatyka 

(podział na 

grupy) 

Małgorzata Stelmach 

MALSTEL60@eszkola.opo

lskie.pl 

Podręcznik do Informatyki dla klasy 

siódmej szkoły podstawowej 

Str.174 Temat: Tworzenie dokumentu 

tekstowego  

1. Do czego służą edytory 

tekstu 

2. Dokument tekstowy 

Polecenie. Przeczytaj w podręczniku 

treść dotyczącą punktu 1 i 2  

Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

 

Podręcznik do Informatyki dla klasy 

siódmej szkoły podstawowej 

Str.174 Temat: Tworzenie dokumentu 

tekstowego  

3. Do czego służą edytory 

tekstu 

4. Dokument tekstowy 

Polecenie. Przeczytaj w podręczniku 

treść dotyczącą punktu 1 i 2  

J. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

- Podręcznik- przeczytaj Nowe 

wiadomości 

- Obejrzyj filmik 

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

QHKcOaXsIco 

s. 284-

286 

- Zapisz datę i temat: Tworzenie i 

budowa wyrazów 

- Napisz co to jest :  

WYRAZ PODSTAWOWY, 

WYRAZ POCHODNY, 

TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, 

FORMANT (oraz jakie są rodzaje 

formantów) 

 

geografia Małgorzata Szura / 

MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik 

Obejrzyj film - lekcję, link otrzymasz 

na e-mail, dzień przed zajęciami. 

182-

183 

Zapisz temat lekcji „Struktura wieku 

na obszarach wiejskich” i przepisz 

notatkę, otrzymasz ją na maila. Dbaj 

o estetykę zapisu. 

muzyka Andrzej Rataj 

ANDRATA66@eszkola.op

olskie.pl 

Podręcznik:  ”Balet i   

       taniec klasyczny” 

      “Pędzą konie” 

Str. 

123-

127 

Przeczytaj informacje z podręcznika. 

Posłuchaj muzyki do baletu P. 

Czajkowskiego 

mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl
mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=QHKcOaXsIco
https://www.youtube.com/watch?v=QHKcOaXsIco


  

Str. 

140-

141 

Śpiewaj piosenkę razem z nagraniem 

Uzupełnij kartę pracy i wyślij do 

sprawdzenia 

 

j. niemiecki Agata Wons-Wiecha 

agawons25@eszkola.opolsk

ie.pl 

Karta pracy zostanie przesłana na 

maila ucznia 

 Temat: Das kann ich – Powtórzenie 

wiadomości 

matematyka Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

Pierwiastkowanie s.244 zad. 3-6 s. 

248 

 O godz. 11.00 odbędą się 

konsultacje on-line z nauczycielem. 

Link do konsultacji wraz z instrukcją 

zostanie wysłany na maila uczniów 

Nieobecnych na zajęciach online 

(konsultacjach) proszę o wysłąnie 

zdjęcia rozwiązania na maila w celu 

sprawdzenia (oceniane jest 

zaangażowanie ucznia) 

biologia Małgorzata Szura / 

MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

 

Podręcznik 

Obejrzyj film - lekcję, link otrzymasz 

na e-mail, dzień przed zajęciami. 

181-

189 

Zapisz temat lekcji „Obwodowy 

układ nerwowy – odruchy. Higiena i 

choroby układu nerwowego” i 

przepisz notatkę, otrzymasz ją na 

maila. Dbaj o estetykę zapisu. 

15.05.

2020 

piąte

k 

fizyka Gabriela Sikora 

gabsiko51@eszkola.opolski

e.pl  

 

Podręcznik str. 168  Ciepło właściwe (Prezentacja 

zostanie wysłana uczniom dzień 

wcześniej) 

Zad. 1, 2 str. 171 

Rozwiązania w zeszycie. 

fizyka Gabriela Sikora 

gabsiko51@eszkola.opolski

e.pl 

Podręcznik str. 176  Przewodnictwo cieplne (Prezentacja 

zostanie wysłana uczniom dzień 

wcześniej) 

Zad. 1, 2 - 179 



Rozwiązania w zeszycie. 

historia Piotr Gręda/ 

piogred84@eszkola.opolski

e.pl 

Podręcznik/karta pracy/zeszyt 

ćwiczeń/  You Tube/ 

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

OyB3Es8yzI 

 

Str. 

200-

204/ 

zadania 

1 i 3 ze 

str 90-

91 

Temat: ZSRR- imperium 

komunistyczne. 

Nacobezu, notatka z lekcji 

matematyka Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

Pierwiastkowanie s.244 zad. 7,8,9 s. 

248 

 O godz. 11.00 odbędą się 

konsultacje on-line z nauczycielem. 

Link do konsultacji wraz z instrukcją 

zostanie wysłany na maila uczniów 

Nieobecnych na zajęciach online 

(konsultacjach) proszę o wysłąnie 

zdjęcia rozwiązania na maila w celu 

sprawdzenia (oceniane jest 

zaangażowanie ucznia) 

j. niemiecki Agata Wons-Wiecha 

agawons25@eszkola.opolsk

ie.pl 

Karta pracy zostanie przesłana na 

maila ucznia 

 Temat: Teste dich selbst!- Quizy 

powtórkowe 

plastyka Katarzyna Madej 

Katmade26@eszkola.opolsk

ie.pl 

 

-------------------------------  Mandala z gazety. 

religia STAKOZL81@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Stanisław Kozłowski 

Wykonaj (cz.2.): 

4. Zobacz filmik i grzechach dot. 7 

przykazania: 

https://youtu.be/iOmcVPch2pc  

5. Zapisz notatkę do zeszytu cz.1. i 2. 

(rubryka obok). 

6. Zadanie: 

Na podstawie filmu i podręcznika z 

 Temat: Siódme przykazanie Boże. 

cz.2. 

 

Notatka (zapisz i zapamiętaj) cz.2: 

 

3. Grzechami przeciwko 7 

przykazaniu są: (dokończ zadanie) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LOyB3Es8yzI
https://www.youtube.com/watch?v=LOyB3Es8yzI
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:Katmade26@eszkola.opolskie.pl
mailto:Katmade26@eszkola.opolskie.pl
https://youtu.be/iOmcVPch2pc


tematów dotyczących 7 

przykazania wypisz grzechy 

przeciwko temu przykazaniu ( 

TEMATY O 7 PRZYKAZANIU 

TRAKTUJEMY RAZEM). 

Zrób zdjęcie zapisu w zeszycie i 

przyślij na adres: 

stakozl81@eszkola.opolskie.pl 

(czeka ocena). 

 

 

 

 

 

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

 

mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl

