
Harmonogram zadań Nr 2  dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w ramach zdalnego nauczania  

z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

 

Nauczanie zdalne dotyczy: j. polski,  matematyka, języki obce, historia, WOS, geografia, biologia, chemia, fizyka, przyroda. 

Klasa:  VIII  wychowawca: Ewelina Pokorska 

Termin:  26 marca 2020 r – 10  kwietnia 2020 r.  

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy 

internetowej 

Nr strony/  
Nr zadania 

Zeszyt 
przedmiotowy 

26.03.2020 
czwartek 

Historia  Arkadiusz 
Pągowski/arkpago21@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik „Wczoraj i dziś” s. 182-186 
Ćwiczenie nr 1 s. 186 
(na podstawie 
podrozdziałów „PRL 
po śmierci Stalina” i 
„Spory wewnętrzne  
w PZPR” 

Zapisujemy temat 
„Polski październik”. 
Ćwiczenie nr proszę 
wykonać w zeszycie. 
Notatka zostanie 
przesłana przez pocztę 
elektroniczną. 

Geografia  Małgorzata 
Szura/malszur28@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik. 
Obejrzyj film, link otrzymasz na 
maila. 

Str. 122-125 Zapisz temat: Ludność 
Ameryki i przepisz 
notatkę, którą 
otrzymasz na maila. 
Dbaj o estetykę zapisu. 

Matematyka  Krzysztof 
Stellmach/krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

www.cke.pl Zadania testowe z 
matematyki 
publikowane na 
stronie CKE. Link do 
zadań zostanie 
wysłany przez 
nauczyciela rano po 
ukazaniu się testu na 
adresy e-mail 
uczniów. Rozwiązania 

 



zadań powinny zostać 
odesłane 26.03. do 
godziny 14 na e-mail 
służbowy nauczyciela. 

J. polski Ewelina 
Pokorska/ewepoko40@eszkola.opolskie.pl 

www.cke.pl Zadania testowe z 
języka polskiego 
publikowane na 
stronie CKE. Link do 
zadań zostanie 
wysłany rano po 
ukazaniu się testu na 
adresy e-mail 
uczniów. Rozwiązania 
zadań powinny zostać 
przesłane 26.03.2020 
r. do godziny 12 na e-
mail służbowy 
nauczyciela. 

 

27.03.2020 
piątek 

WoS Piotr 
Gręda/piogred84@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik/karta pracy/film 
edukacyjny na YOU TUBE 
dotyczący samorządu 
powiatowego 

Podręcznik str.78-81 Szczegóły wykonania 
karty pracy zostaną 
uczniom przesłane 
poprzez e-mail 

Fizyka Gabriela 
Sikora/gabsiko51@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik str. 164- „Światło i 
cień” 

Zad. 1,2,3 str.168 Rozwiązania w zeszycie 

J. niemiecki Agata Wons-Wiecha 
agawons25@eszkola.opolskie.pl 

Karta pracy przesłana na adres 
e-mail uczniów 

3 zadania (2 
obowiązkowe i 1 dla 
chętnych). Zadania 
powinny zostać 
wykonane do 30 
marca br. i przesłane 
na e-mail służbowy 
nauczyciela 

Odpowiedzi zapisać w 
zeszycie 
przedmiotowym. 

Historia  Arkadiusz 
Pągowski/arkpago21@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik „Wczoraj i dziś” s.187-192 
Ćwiczenie nr 2, s.198 

Notatka i instrukcja 
sposobu wykonania 
oraz sprawdzenia 
zadania zostanie 
przesłana drogą 
elektroniczną. 

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

 


