
Harmonogram zadań Nr 3  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 
przedmiotowy 

13.04.2020 
poniedziałe
k 

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

Wiosenna przerwa świąteczna   

matematyk
a 

Stellmach Krzysztof 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Wiosenna przerwa świąteczna   

chemia IZAJURC44@eszkola.opolskie.pl Wiosenna przerwa świąteczna   

j. angielski Marianna Dylka 
<MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl
> 

Wiosenna przerwa świąteczna   

wf MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl  
(Marzena Dudkiewicz) 

Wiosenna przerwa świąteczna   

14.04.2020 
wtorek 

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

Wiosenna przerwa świąteczna   

historia Piotr Gręda/ 

piogred84@eszkola.opolskie.pl 
Wiosenna przerwa świąteczna   

geografia Małgorzata Szura / 
MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Wiosenna przerwa świąteczna   

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


j. angielski Marianna Dylka 
<MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl
> 

Wiosenna przerwa świąteczna   

biologia Małgorzata Szura / 
MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Wiosenna przerwa świąteczna   

15.04.202
0 
środa 

matematyk
a 

Stellmach Krzysztof 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Iloczyn i iloraz potęg. Proszę rozwiązać 
zadania 6,7 str. 227 

Uwaga: W 
środę od godz. 
10.00-10.30 
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 
zaangażowanie 
ucznia) 

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

-Podręcznik- przeczytaj ćwiczenie Na 
rozgrzewkę i Nową wiadomość.  
-Ćwiczenia- wykonaj w zeszycie ćwiczeń 
wskazane zadania. 

-Str. 235 
 
-Str. 46- 47 
Zad. 1.,2.,3.,4. 

- Zapisz datę i 
temat: Mowa 
zależna i 
niezależna 
- Na  podstawie 
Nowej 
wiadomości 
napisz notatkę w 
formie wykresu 
o mowie 
niezależnej i  
zależnej. 

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl


chemia IZAJURC44@eszkola.opolskie.pl https://epodreczniki.pl/a/roztwory/DW1V5hIt
p Proszę przeczytać wstęp ROZTWORY i 
materiał z punktu 1.- Czym jest roztwór?-  i 
obejrzeć krótki filmik. 

 Zapisz temat: 
„Rodzaje 
roztworów” 
Praca domowa: 
Podręcznik 
strona  176 -
Margines 
czerwony : 
ZAPAMIĘTAJ. 
Przepisz 
wszystko z tego 
“zapamietaj” 
jako notatkę do 
zeszytu . 
 

j. angielski Marianna Dylka 
<MARDYLK27@eszkola.opolskie.pl
> 

Podręcznik- ćw.P, str.111- wpisz ćwiczenie do 
zeszytu. 

 Zapisz w zeszycie 
Topic: Gerounds- 
rzeczowniki 
odczasownikowe
. 
Pod  tematem 
sporządź notatkę 
ze str.157 
Prześlij zadanie 
na mój adres 
mailowy. 

religia STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik DROGA WSPÓLNOTY 
ZBAWIONYCH. 

1. O co chodzi w 
Eucharystii? 
Zobacz filmiki: 
tutaj cz.1. 
tutaj cz.2. 
tutaj cz.3. 

2. Zapisz temat i 

Temat: UDZIAŁ 

WE MSZY 

ŚWIĘTEJ. 

NOTATKA:  
1. Słowo Kościół 
– pochodzi z j. 

https://epodreczniki.pl/a/roztwory/DW1V5hItp
https://epodreczniki.pl/a/roztwory/DW1V5hItp
https://youtu.be/UWHPemMyVQ4
https://youtu.be/fckBkBZAN1Y
https://youtu.be/B7RQg_eLRM0


notatkę 
(rubryka 
obok). 

3. Dla 
ciekawych: 
Poszukaj w 
Internecie 
przykładu 
cudu 
Eucharystyczn
ego. 

 

gr. od słowa 
ekklesia, które 
oznacza 
zgromadzenie 
ludu – 
wspólnota. 
2. Niedzielna 
celebracja dnia 
Pańskiego i 
Eucharystii 
stanowi centrum 
życia Kościoła. 
3. Jestem 
zobowiązany do 
udziału w 
niedzielnej Mszy 
św. powinienem 
jednak czynić to 
w sposób 
świadomy i 
zaangażowany. 
4. 
Najważniejszym 
motywem 
mojego udziału 
we Mszy świętej 
powinna być 
miłość do Pana 
Boga, chęć 
powierzenia Mu 
swojego życia i 
pragnienie 
spotkania z Nim. 



5. ZAPAMIĘTAJ: 
Jezus jest obecny 
podczas Mszy: 
- we wspólnocie 
wiernych 
- w osobie 
kapłana 
- w Ewangelii 
- pod postacią 
chleba i wina 
6. Brak 
uczestnictwa w 
niedzielnej Mszy 
św. jest 
grzechem 
ciężkim. 

16.04.202
0 
czwartek 

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

-Podręcznik- przeczytaj tekst Katarzyny 
Majgier  „Marzycielki” 
- Ćwiczenia- wykonaj pisemnie wskazane 
zadanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- str. 221- 223 
 
Str. 48, zad. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zapisz datę i 
temat: Żyć w 
świecie 
wyobraźni 
Na podstawie 
tekstu 
odpowiedz  
pisemnie, 
pełnymi 
zdaniami na 
pytania: 
-Kim są dla siebie 
główne 
bohaterki 
tekstu? 
- Gdzie 
rozgrywają się 



 
 
 
 

 wydarzenia? 
- W jakiej 
sytuacji znalazła 
się rodzina 
narratorki? 
- Jaki problem 
opisano w 
tekście? 
- Dlaczego 
Lilianna 
uchodziła w 
rodzinnym 
mieście za 
„osobę, na którą 
trzeba brać 
poprawkę”? 
- Jak rozumiesz 
ostatnią 
wypowiedź 
bohaterki na 
temat Kasi? 
 

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

Uczniowie otrzymają kartę pracy + instrukcję   Zapisać temat: 
„Machen Sie 
bitte keinen 
Test” – Prośby 
do nauczycieli 

geografia Małgorzata Szura / 
MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

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

Str. 158-160 Zapisz temat 
„Handel”. 
Przepisz notatkę, 
którą otrzymasz 
na e -maila. Dbaj 
o estetykę 



zapisu. 

biologia Małgorzata Szura / 
MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

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

Str. 142-143 Zapisz temat 
„Oddychanie 
komórkowe”. 
Przepisz notatkę, 
którą otrzymasz 
na e -maila. Dbaj 
o estetykę 
zapisu. 

Informatyka 
 
 

Małgorzata Stelmach 
MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl 

-------------------------- Nieważne, czy 

jesteś artystą, 

czy chcesz po 

prostu zrobić 

parę szkiców- 

narysuj w 

programie Paint 

-WIOSNA 2020 

Temat: Paint- 
obraz wiosny 
Zadanie wyślij, 
 e-mail służbowy 
nauczyciela 

Muzyka 
 

Andrzej Rataj 
ANDRATA66@eszkoła.opolskie.pl 

Podręcznik:   Polonez. Opracowanie 
artystyczne muzyki ludowej. 
Piosenka “W orkiestrze” 
 
 
 
Dla chętnych: Szkoła z TVP w czwartek – lekcja 
muzyki 

Str. 115-117 
 
Str. 92,93 
 

Posłuchaj 
polonezów 
Posłuchaj i 
powtarzaj 
poznaną 
piosenkę 

17.04.202
0 
piątek 

fizyka Gabriela Sikora 
gabsiko51@eszkola.opolskie.pl  

Podręcznik str. 134 – Moc 
Prezentacja zostanie wysłana uczniom dzień 
wcześniej 

Zad. 1, 2, 3 str. 
137 

Rozwiązania w 
zeszycie 

historia Piotr Gręda/ 

piogred84@eszkola.opolskie.pl 

 

Podręcznik/ karta pracy/ YOU TUBE filmy 
edukacyjne 
https://www.youtube.com/watch?v=m-
xZcSTS4Cg 
https://www.youtube.com/watch?v=-

Podręcznik 
str.175 

Temat: 
„Rewolucje w 
Rosji”  
notatka z lekcji 



Cl66VRTLhY&t=1726s 
 

matematyk
a 

Stellmach Krzysztof 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl 

Iloczyn i iloraz potęg. Proszę rozwiązać 
zadania 1,2  str. 229 

Uwaga: W 
środę od godz. 
10.00-10.30 
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 
zaangażowanie 
ucznia) 

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

Uczniowie otrzymają kartę pracy + instrukcję  Zapisać temat: 
„Kauf mir bitte 
einen 
Rucksack!”- 
Przybory szkolne 

plastyka Katarzyna Madej 
Katmade26@eszkola.opolskie.pl 

  Projekt wzoru 
ludowego. 

 

 

 

 

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

 

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl

