
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 

20.04.2020 
poniedziałe
k 

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

Uczniowie otrzymają kartę pracy przesłaną na 
maila wraz z instrukcją. 
Potrzebny będzie egzemplarz „Pana Tadeusza”. 

O godz. 11.00 odbędą się 
konsultacje on-line z 
nauczycielem. Link do 
konsultacji wraz z instrukcją 
zostanie wysłany na maila 
uczniów 

Zapisz temat lekcji: 
Obrazy słowem 
malowane. 
 
Wypełnij kartę 
pracy przesłaną na 
maila. 

Matematyka                  Krzysztof Stellmach 
/krzstel81eszkola.opolskie.pl              

Obliczanie prawdopodobieństwa, podręcznika str. 
267, zad. 4,5,6 
 

O godz. 9.00 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) 

Chemia              Izabela 
Jurczyk/IZAJURC44@eszkola.opolskie.p

l                            

Podręcznik str 150-153. Przeczytaj z podręcznika 
wszystkie informacje dotyczące glicerolu. 
Następnie z 
linkuhttps://epodreczniki.pl/a/alkohole-
wielowodorotlenowe/DNcNC1dOf przeczytaj 
wszystkie  informacje łącznie z podsumowaniem( 

cały link) , obejrzyj filmik ,zrób krótką notatkę do 
zeszytu.  . 

 Zapisz temat: 
“Glicerol - alkohol 
polihydroksylowy 

https://epodreczniki.pl/a/alkohole-wielowodorotlenowe/DNcNC1dOf
https://epodreczniki.pl/a/alkohole-wielowodorotlenowe/DNcNC1dOf


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

Uczniowie otrzymają na maila kartę pracy + 
instrukcję 

 Kontynuacja 
tematu: „Ich habe 
gelogen …” 

wf        Dariusz Sułek/ 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL                       

Temat: Organizacja aktywnych form spędzania 
wolnego czasu. 
 
Zapoznaj się z filmem(historia wf, igrzysk 
olimpijskich) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=miKhvd2rtJ8 
 
Zadanie domowe dla chętnych: 
Zaproponuj 5 gier lub zabaw ruchowych, w które 
możesz zagrać z rówieśnikami  w wolnym czasie.  
(Propozycje odeślij e-mailem do nauczyciela.) 

 Opisz w kilku 
zdaniach zasady 
gry lub zabawy 

21.04.2020 
wtorek 

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

Karta pracy przesłana na adres mailowy ucznia 
dzień przed lekcją wraz z instrukcją. 
Egzemplarz „Pana Tadeusza” 

O godz. 11.00 odbędą się 
konsultacje on-line z 
nauczycielem. Link do 
konsultacji wraz z instrukcją 
zostanie wysłany na maila 
uczniów 

Zapisz temat lekcji: 
„Pan Tadeusz” 
jako opowieść o 
polskiej 
mentalności. 
 
Wypełnij kartę 
pracy przesłaną na 
maila. 

WoS       Piotr Gręda/ 
piogred84@eszkola.opolskie.pl                       

Podręcznik / karta pracy/ platforma 
epodręczniki.pl 
https://epodreczniki.pl/a/czy-z-onz-swiat-jest-
lepszy/DAgn592IF 

str. 168-169/  zadania 3 i 4 
str. 173 

Temat: 
„Organizacje 
międzynarodowe. 
ONZ” 
 Karta pracy i 
notatka z lekcji 

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

Ćwiczenia – obejrzyj film (na str. 17 u góry jest 
podana strona i kod do filmu). 

Str. 17 
Ćw. B, C 
Zdjęcie odpowiedzi jak 
zwykle wyślij na mojego 
maila 

Topic: Watching a 
video – listening 
comprehension 
and writing 
W zeszycie 
odpowiedz 
kilkoma zdaniami 
na pytanie: 
Do you think 
Steve’s job as a 
photographer is 

https://www.youtube.com/watch?v=miKhvd2rtJ8


interesting? 
Why?/Why not? 
 
Odpowiedź 
przepisz    w 
WORDZIE i wyślij 
do mnie ( nie jako 
zdjęcie!) 
 
 

Matematyk
a  

                   Krzysztof Stellmach/ 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl          

Obliczanie prawdopodobieństwa, podręcznika str. 
267, zad. 7,8,9 
 

O godz. 10..00 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) 

Biologia      Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 

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

116-124 Zapisz temat lekcji 
„  Ekosystem. 
Zależności 
pokarmowe.” i 
przepisz „To 
najważniejsze” ze 
stron 120 i 124. 
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 

22.04.2020 
środa 

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

Podręcznik Str. 113 ćw. C,D Topic: 
Abbreviations  
 
Odpowiedzi zapisz 
w zeszycie, zrób 
zdjęcie i przyślij. 
 

Chemia                                 Izabela Podręcznik str 154-155. Przeczytaj z podręcznika 
wiadomości z tych dwóch stron, szczególnie tabela 

 Zapisz temat: 
“Porównanie 

mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl


Jurczyk/IZAJURC44@eszkola.opolskie.

pl                                   
12/str 154 i chemia wokół nas/str 155. Następnie z 
linku 

https://www.bryk.pl/wypracowania/chemia/chemia
-organiczna/15463-porownanie-alkoholi.html 
przerysuj tabelke do zeszytu.   

 

właściwości 
alkoholi”. 

 

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

Uczniowie otrzymają na maila kartę pracy + 
instrukcję 

 Temat: „Was ist 
passiert? – Części 
ciała 

J. polski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doradztwo 
zawodowe 

Ewelina 
Pokorska/ewepoko40@eszkola.opolskie.
pl       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Agata Wons-Wiecha/ 
agawons25@eszkola.opolskie.pl                                           

Karta pracy przesłana na adres mailowy uczniów 
dzień przed lekcją wraz z instrukcją. 
Podręcznik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obejrzyj filmiki: 
https://www.youtube.com/watch?v=762XasOJ5N
Q 
https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU 
 

O godz. 11.00 odbędą się 
konsultacje on-line z 
nauczycielem. Link do 
konsultacji wraz z instrukcją 
zostanie wysłany na maila 
uczniów 
 

Zapisz temat lekcji: 
Obraz i ocena 
polskiej szlachty. 
 
Przeczytaj 
„Kontekst” 
zamieszczony w 
podręczniku na 
str. 142. 
 
Wypełnij kartę 
pracy przesłaną na 
maila. 

23.04.2020 
czwartek 

Historia  Arkadiusz 
Pągowski/arkpago21@eszkola.opolskie.p
l 

Podręcznik “Wczoraj i dziś” s. 211 ćw.  2. Proszę zapisać 
temat: Powstanie 
Solidarności. 
Ćwiczenie należy 
wykonać w 
zeszycie lub na 
kartce. Notatka 
zostanie przesłana 
drogą mailową 

Geografia  Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 
Podręcznik 
Obejrzyj film - lekcję, link otrzymasz na e-mail, 
dzień przed zajęciami. 
Wykonaj kartę pracy, przesłaną na maila. Zrób 

140-147 Zapisz temat lekcji 
„ Stany 
Zjednoczone – 
potęga 

https://www.bryk.pl/wypracowania/chemia/chemia-organiczna/15463-porownanie-alkoholi.html
https://www.bryk.pl/wypracowania/chemia/chemia-organiczna/15463-porownanie-alkoholi.html
mailto:Wons-Wiecha/%20agawons25@eszkola.opolskie.pl
mailto:Wons-Wiecha/%20agawons25@eszkola.opolskie.pl
mailto:Wons-Wiecha/%20agawons25@eszkola.opolskie.pl
mailto:Wons-Wiecha/%20agawons25@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=762XasOJ5NQ
https://www.youtube.com/watch?v=762XasOJ5NQ
https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU


zdjęcie rozwiązanej pracy i prześlij na maila. Karta 
pracy obowiązkowa – na ocenę. 

gospodarcza 
świata” i przepisz 
notatkę, 
otrzymasz ją na 
maila. Dbaj o 
estetykę zapisu. 

Matematyk
a  

Krzysztof 
Stellmach/krzstel812@eszkola.opolskie.
pl 

Obliczanie prawdopodobieństwa, podręcznika str. 
269, zad. 1-4 
 

O godz. 9.00 odbędą się 
konsultacje on-line z 
nauczycielem. Link do 
konsultacji wraz z instrukcją 
zostanie wysłany na maila 
uczniów 

 

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

Wypracowanie z lektury „Pan Tadeusz”  Otrzymasz na 
adres mailowy 
tematy 
wypracowania z 
lektury.  
Wybierz jeden 
temat i napisz 
wypracowanie 
liczące co najmniej 
200 słów. 
Następnie zrób 
skan lub zdjęcie i 
prześlij na adres 
mailowy 
nauczyciela. Praca 
jest na ocenę. 

EdB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dariusz Sułek/ 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Kontynuujemy temat z poprzedniej lekcji…. 
 
Dopisz w zeszycie podpunkty i datę….. 
7. Porażenie prądem, 8. Ukąszenie, 9.Użądlenie  
 
 
Podręcznik- Żyję i działam bezpiecznie.  
Przeczytaj podpunkty; 
7. Porażenie prądem, 8. Ukąszenie, 9.Użądlenie 
 
Obejrzyj filmy edukacyjne: 
https://www.youtube.com/watch?v=D4Uk631OY
mg 

 Zadanie domowe 
obowiązkowe  
zrób w zeszycie.  
Zrób zdjęcie lub 
zeskanuj zadanie i 
wyślij emailem. 
(termin:  
do 30.04.20r.) 
 
Zadanie domowe 
dla chętnych: 
Termin: do -
7.05.20r. 

https://www.youtube.com/watch?v=D4Uk631OYmg
https://www.youtube.com/watch?v=D4Uk631OYmg


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hMRr66bBv0
s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=n_R4tiTE5Q
U 
 
Zadanie domowe obowiązkowe: 
 
Opisz sposób (zasady) udzielania pierwszej 
pomocy w każdym w tych przypadków: 
Zadławienie, Zatrucia pokarmowe, Porażenie 
prądem, Użądlenia. 
 
Zadanie dla chętnych: 
Stwórz krzyżówkę tematyczną z działu PIERWSZA 
POMOC na kartce- A4. 
Hasło główne krzyżówki powinno mieć minimum 
8 liter. 
Hasło główne może być pionowo lub poziomo. 
Hasło oraz słowa, których użyjesz do stworzenia 
krzyżówki powinny pochodzić z działu PIERWSZA 
POMOC. 
Pod krzyżówką wpisz pytania do krzyżówki, 
odpowiedzi (słowa, hasło mogą być wpisane do 
krzyżówki) 

Krzyżówkę 
zeskanuj lub zrób 
zdjęcie i wyślij e-
mailem. 

24.04.2020 
piątek 

WoS Piotr 
Gręda/piogred84@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik / karta pracy/ platforma 
epodręczniki.pl/ dla nauczyciela.pl 
 
https://epodreczniki.pl/a/polska-w-
nato/D2BDk8f7O 
 
https://www.dlanauczyciela.pl/762,film-polska-w-
ue-i-nato-karta-pracy-docx 

str. 170-171/  zadania Temat: 
„Organizacje 
międzynarodowe. 
NATO” 
 Karta pracy i 
notatka z lekcji 

Fizyka Gabriela 
Sikora/gabsiko51@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik str. 182- Obrazy tworzone przez 
soczewkę skupiającą. 
 Prezentacja zostanie wysłana uczniom dzień 
wcześniej. 

Zad. 1,2 str. 185 Rozwiązania w 
zeszycie. 

https://www.youtube.com/watch?v=hMRr66bBv0s
https://www.youtube.com/watch?v=hMRr66bBv0s
https://www.youtube.com/watch?v=n_R4tiTE5QU
https://www.youtube.com/watch?v=n_R4tiTE5QU
https://epodreczniki.pl/a/polska-w-nato/D2BDk8f7O
https://epodreczniki.pl/a/polska-w-nato/D2BDk8f7O
mailto:gabsiko51@eszkola.opolskie.pl


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

Uczniowie otrzymają na maila kartę pracy + 
instrukcję 

 Temat: „Was ist 
passiert? – 
Dolegliwości” 

Historia Arkadiusz 
Pągowski/arkpago21@eszkola.opolskie.p
l 

Podręcznik “Wczoraj i dziś” s. 217 ćw. 2 Proszę zapisać 
temat: Stan 
wojenny i schyłek 
PRL. 
Notatka zostanie 
przesłana drogą 
mailową 

religia Stanisław Kozłowski/STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik: CODIENNOŚĆ UCZNIÓW JEZUSA - 
ZBAWICIELA 

Wykonaj: 
1. Przeczytaj w podręczniku 

na temat sądu 
szczegółowego, sądu 
ostatecznego i paruzji.  

2. Posłuchaj niesamowitego 
świadectwa tutaj. 

3. Zapisz notatkę do zeszytu 
(tabelka obok). 

4. Zrób zdjęcie zapisu w 
zeszycie i przyślij na adres: 
stakozl81@eszkola.opolski
e.pl (czeka ocena). 

5. Dla mających ochotę na 
szóstkę proponuję 
obejrzenie wstrząsającego 
dokumentu tutaj 
Następnie dopisz do swojej 
notatki o jakiej szczególnej 
modlitwie była tam mowa.  

8. Pomyśl: Każdy człowiek, 
czy wierzył w Boga czy nie 
wierzył, stanie przed Jego 
majestatem 
i będzie musiał rozliczyć 
swoje życie. Śmierć jest 
bramą życia wiecznego. 

Zapamiętaj: Na sądzie 
ostatecznym Pan Jezus 
zapyta nas o miłość, 

Temat: PAN JEZUS 
PRZYJDZIE SĄDZIĆ 
ŻYWYCH I 
UMARŁYCH. 
 
Notatka (zapisz i 
zapamiętaj): 

1. Paruzja (z j. 
gr. obecność) – 
powtórne 
przyjście 
Chrystusa na 
Sąd Ostateczny, 
który dokona 
się nad 
wszystkimi 
ludźmi. 
2. Wieczny los 
każdego człowieka 
ostatecznie 
rozstrzyga się w 
chwili śmierci, 
kiedy staje przed 
Bogiem. 
Nazywamy to 
sądem 
szczegółowym, 
choć dla tego 
człowieka jest to 

https://eszkola-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EcyfPjKFWXBLjxATAGhcHs0BEHWOSqC77lWwI5Fc11qGmg?e=fTYasl
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl
https://youtu.be/6HqLmwz31Ew


jaką okazaliśmy innym 
ludziom, a poprzez to i 
Jemu samemu. 
 

moment 
ostateczny i 
nieodwracalny. 
3. Katechizmowe 
określenie „sąd 
ostateczny” 
dotyczy tego 
momentu w 
dziejach ludzkości, 
gdy nastąpi koniec 
świata, a Chrystus 
– Pan 
Wszechrzeczy – 
postawi przed 
swoim 
Majestatem 
wszystkich ludzi 
wszystkich czasów. 
Będzie to swoista 
„defilada” tych 
zbawionych, 
którzy powiedzieli 
Bogu TAK na 
wieczność i tych, 
którzy wobec 
Niego powiedzieli 
swoje NIE. 
Nazywamy ich 
potępionymi, choć 
tak naprawdę 

potępili się sami. 
 

 

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

 


