
Harmonogram zadań dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w 

ramach zdalnego nauczania  

 z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  

 

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

 

Klasa Przedmiot /temat Nauczyciel Podręcznik/ 
ćwiczenia 

Nr strony/ Nr zadania Zeszyt 
przedmiotowy 

Termin wykonania 

VI Język polski 
 
Uwaga! Każdego dnia 

czytamy po 20stron 

zadanej lektury. 
 

Iwona Grabowska 
 

1.Zeszyt ćwiczeń 
Wypowiedź o 
charakterze 
argumentacyjnym. 
 

s.126 
zad. 8. 

- 16.03.2020 

2. Podręcznik 
Pisownia wyrazów 
wielką i małą 
literą.  

s. 178-181 przeczytać 
„Przypomnienie” 
zad. 1.,2.,3.-w zeszycie 
zad. 4.,5.,6.-w zeszycie 
przeczytać: „Nową 
wiadomość” 
zad. 8 w zeszycie 

Temat: 
Pisownia 
wyrazów 
wielką i małą 
literą. 

17.03.2020-
18.03.2020 

3. Zeszyt ćwiczeń 
Pisownia wyrazów 
wielką i małą 
literą. 
 

s.85-88 
wszystkie ćwiczenia 1-8. 

- 19.03.2020-
20.03.2020 

4. Zeszyt ćwiczeń 
Części zdania. 

s. 44 zad. 10.,11. 
(orzeczenie imienne -patrz 
podr. s. 163) 
 

- 23.03.2020 

5. 4. Zeszyt 
ćwiczeń 
Części zdania. 

s. 45 zad. 12.,13  
(przydawka  -patrz. podr. 
s.164) 
s. 46 zad. 14.,15. 

- 24.03.2020-
25.03.2020 



(dopełnienie -patrz. podr. 
s.164) 
s. 47. Zad. 16.,17. 
(okolicznik -patrz. podr. 
s.164) 
 

VI Matematyka 
 
Procenty – utrwalenie 
 
Ćwiczenia rachunkowe 
 
 
 
Zastosowania 
matematyki 

G. Kotyś  
 
Ćwiczenia 
 
Podręcznik 
 
 
 
Podręcznik 
 

 
 
Zadania ze stron71 do 73 
 
Po trzy przykłady z zadań: 
10,11,12 str. 240 oraz 
17,19,20,21 str. 241 
Zad23 str. 241 na szóstkę 
 
Zad. 31 str. 242 oraz 
 40 str. 243 

 
Tabela do 
wypełnienia 
 
 
Zadania z 
podręcznika 
 
 
Zadania z 
podręcznika 
 

 
17 marca 
 
 
 
19 marca 
 
 
 
 
23 marca 

VI biologia Małgorzata Szura podręcznik 1. Zapisz temat „Ryby – 
kręgowce środowisk 
wodnych”. Narysuj rybę i 
opisz jej budowę, posłuż 
się pomocą podręcznika, 
str. 84. Napisz w punktach 
przystosowania ryb, do 
życia w wodzie – str. 84. 

2. Zapisz temat „Płazy 
kręgowce wodno – 
lądowe”. Narysuj żabę i 
opisz jej budowę – posłuż 
się pomocą podręcznika, 
str. 94. Napisz w punktach 
przystosowania płazów 
do życia w wodzie i na 
lądzie. 

Zadanie wykonaj 
w zeszycie 

przedmiotowym. 

1. 18.03.2020 
2. 20.03.2020 

VI geografia Małgorzata Szura ćwiczenia 1. Wykonaj ćwiczenia ze 
stron 50-52. 

2. Wykonaj ćwiczenia ze 
stron 54 - 55 

------------- 1. 20.03.2020 
2. 24.03.2020 

 

 



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

 


