
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:  VIII  wychowawca: Ewelina Pokorska 

 

Data  Plan lekcji  Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy internetowej 

Nr strony/  
Nr zadania 

Zeszyt 
przedmiotow

y 

13.04.2020 
poniedziałe
k 

J. polski   Wiosenna przerwa świąteczna   

Matematyka                                Wiosenna przerwa świąteczna   

Chemia                                Wiosenna przerwa świąteczna   

J. niemiecki                               Wiosenna przerwa świąteczna   

wf                               Wiosenna przerwa świąteczna   

14.04.2020 
wtorek 

J. polski  Wiosenna przerwa świąteczna   

WoS                              Wiosenna przerwa świąteczna   

J. angielski                              Wiosenna przerwa świąteczna   

Matematyk
a  

                             Wiosenna przerwa świąteczna   

Biologia                              Wiosenna przerwa świąteczna   

informatyka                              Wiosenna przerwa świąteczna   

15.04.2020 
środa 

J. angielski   
Alina Matusz/ 
alimatu47@eszkola.opolskie.pl 

Ćwiczenia Str. 128 zad. 21 
Str.129 zad. 22, 23 
Str.130 zad. 24 
UWAGA!!!Rozwiązujecie 

Topic: Exam 
exercises 



zadania z nagłówkiem YOUR 
TURN. 
Zadania z nagłówkiem HOW 
IT WORKS proszę przeczytać 
– pomogą Wam w 
rozwiązaniu zadanych 
ćwiczeń. 
Rozwiązania proszę przysłać 
( zdjęcie/ skan/lub same 
wyrażenia) na mój mail. 

Chemia Izabela Jurczyk/ 
izajurc44@eszkola.opolskie.pl            

Podręcznik str 142-149. Przeczytaj z podręcznika 
wszystkie informacje dotyczące alkoholu 
etylowego. 
Następnie z linku 
https://epodreczniki.pl/a/alkohole---
budowa/DHDcDTyOx przeczytaj informacje tylko z 
punktu 1. Alkohol etylowy , obejrzyj filmik i zrób 
notatkę do zeszytu łącznie z zastosowaniem 
etanolu. 

 Zapisz temat: 
“Alkohol etylowy – 
Etanol. 

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

Uczniowie otrzymają kartę pracy + instrukcja  Zapisać temat:  
„Gefühle und 
Emotionen” 

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

Podręcznik Str. 138-141, zad. 1,2 Zapisz temat lekcji: 
Wizja Polski. 
Przeczytaj tekst na 
str.  138-140, a 
następnie wykonaj 
zadanie 1 i 2 na 
str. 141. 
Odpowiedzi zapisz 
w zeszycie. 

16.04.2020 
czwartek 

Historia  Arkadiusz 
Pągowski/arkpago21@eszkola.opolskie.
pl 

Podręcznik “Wczoraj i dziś” Zad. 1 s. 204 - (praca z 
tekstem źródłowym “Apel 
KOR”) 
 
Ćw.. 1 i 4 s. 206 

Proszę zapisać 
temat: “Początki 
opozycji 
demokratycznej w 
Polsce”. 
Wszystkie zadania 
należy wykonać w 
zeszycie lub na 
kartce 

https://epodreczniki.pl/a/alkohole---budowa/DHDcDTyOx
https://epodreczniki.pl/a/alkohole---budowa/DHDcDTyOx
mailto:Pągowski/arkpago21@eszkola.opolskie.pl
mailto:Pągowski/arkpago21@eszkola.opolskie.pl


Geografia  Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 
Podręcznik. 
Obejrzyj film - lekcję, link otrzymasz na maila, 
dzień przed zajęciami. 

Str. 132-139 Zapisz temat 
„Kanada – 
środowisko 
przyrodnicze, a 
rozwój rolnictwa” i 
przepisz notatkę, 
którą otrzymasz na 
maila. Dbaj o 
estetykę zapisu 

Matematyk
a  

Krzysztof 
Stellmach/krzstel812@eszkola.opolskie.
pl 

Rachunek prawdopodobieństwa Proszę 

rozwiązać zadania 1-5 str. 266 

Uwaga: W czwartek od godz. 
9.00-10.00 odbędą się 
konsultacje on-line z 
nauczycielem. Link do 
konsultacji wraz z instrukcją 
zostanie wysłany na maila 
uczniów 

Wysłać skan lub 
zdjęcie  rozwiązani
a na maila w celu 
sprawdzenia 
(oceniane jest 
zaangażowanie 
ucznia) 

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

Uczniowie otrzymają kartę pracy wraz z instrukcją 
na maila. 

 Zapisz temat lekcji: 
Losy Jacka Soplicy. 
Wypełnij kartę 
pracy wysłaną na 
maila. 

EdB Dariusz Sułek/ 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik- Żyję i działam bezpiecznie.  
 
Przeczytaj podpunkty; 4. Ciało obce w oku, 5. 
Zatrucia, 6.Pomoc tonącym.  
 
Obejrzyj filmy edukacyjne: 
https://www.youtube.com/watch?v=ux_ba7danr
A 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GqFYKvQM2
4Q 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JzxkgSxE8BI 
 

 Kontynuujemy 
temat z 
poprzedniej 
lekcji…. 
Dopisz w zeszycie 
podpunkty i 
datę….. 
4. Ciało obce w 
oku, 5. Zatrucia, 6. 
Pomoc tonącym 

17.04.2020 
piątek 

WoS Piotr 
Gręda/piogred84@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik/karta pracy/ platforma quizizz  
 

Podsumowanie działu str. 
88  
Test kontrolny str.89  

Temat: 
“Powtórzenie 
wiadomości o 
samorządzie 
terytorialnym”  
  

https://www.youtube.com/watch?v=ux_ba7danrA
https://www.youtube.com/watch?v=ux_ba7danrA
https://www.youtube.com/watch?v=GqFYKvQM24Q
https://www.youtube.com/watch?v=GqFYKvQM24Q
https://www.youtube.com/watch?v=JzxkgSxE8BI


Fizyka Gabriela Sikora/  

gabsiko51@eszkola.opolskie.

pl 

Podręcznik str. 179- Soczewki 
Prezentacja zostanie wysłana uczniom dzień 
wcześniej 

Zad. 1,2,3, str.181 Proszę zapisać 
rozwiązania w 
zeszycie. 

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

Uczniowie otrzymają kartę pracy + instrukcja  Zapisać temat: 
„Ich habe gelogen- 
Czas przeszły 
Perfekt z 
czasownikami 
nieregularnymi” 

Historia Arkadiusz 
Pągowski/arkpago21@eszkola.opolskie.
pl 

Link zostanie przesłany wcześniej drogą 
elektroniczną 

Test on-line 
 

Temat :Test 
wiadomości z 
rozdziału ”Polska 
po II wojnie 
światowej” 

religia Stanisław Kozłowski/STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik: CODIENNOŚĆ UCZNIÓW JEZUSA - 
ZBAWICIELA. 

1. Obejrzyj filmik: tutaj. 

2. Przejrzyj temat 
podręczniku. 
3. Zapisz notatkę do zeszytu 
(tabelka obok). 
4. Zrób zdjęcie zapisów z 
ostatnich dwóch tematów i 
przyślij na adres: 
stakozl81@eszkola.opolskie.
pl  
5. Odmów (przeczytaj) 
modlitwę ze strony 51. 

Temat: Pan Jezus 
wstępuje do nieba 
i siedzi po prawicy 
Ojca. 
 
 
ZAPISZ I 

ZAPAMIĘTAJ: 

1. 

Wniebowstąpienie 

Pana Jezusa to 

ostateczne wejście 

człowieczeństwa 

Chrystusa 

do niebieskiego 

panowania Boga. 

Daje nam nadzieję, 

że pewnego dnia 

będziemy z Nim na 

wieki. 

2. Niebo, do 

którego wstąpił 

Jezus Chrystus, nie 

jest niebem, które 

widzimy nad 

mailto:gabsiko51@eszkola.opolskie.pl
mailto:gabsiko51@eszkola.opolskie.pl
https://eszkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EZxUp7JwsLtGkSo1rZiQUU4BheiwX9pgvyN5WUmOCDL3tQ?e=dc9dxX
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl


naszymi głowami. 

Niebo jest stanem 

przebywania z 

Bogiem twarzą w 

twarz, trwaniem w 

nieustannej miłości 

z Nim. 

3. „Niebo jest 

celem ostatecznym 

i spełnieniem 

najgłębszych dążeń 

człowieka, stanem 

najwyższego, 

ostatecznego 

szczęścia” 

4. Niebo jest 

wszędzie tam, 

gdzie jest Chrystus. 

Jeżeli żyjemy w 

jedności z 

Chrystusem, to już 

TUTAJ, na ziemi, 

możemy 

doświadczyć 

rzeczywistości 

nieba. 

5. Jeżeli Jezus jest 

moim Panem, to: 

– jest On dla mnie 

ważny, 

– żyję zgodnie z 

Jego nauką, 

– staram się Go 

poznać, 

– służę Mu, oddając 

pod Jego 

panowanie całe 

swoje życie. 



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

 


