
Harmonogram zadań Nr 5  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 

(27-30.04.2020) 

 

Data  Plan 
lekcji  

Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy internetowej 

Nr strony/  
Nr zadania 

Zeszyt 
przedmiotowy 

27.04.2020 
poniedziałek 

j. polski Barbara Puchała/ 
BARPUCH33@ 
ESZKOLA.OPOL
SKIE.PL 

- Podręcznik- przeczytaj ciekawostki na temat grafiki, przyjrzyj się 
ilustracjom. 
 
 
- Karta pracy dołączona do wiadomości email .  

Str. 228- 231 -Zapisz datę i temat: 
Grafika 
- Przerysuj do 
zeszytu i uzupełnij 
mapę myśli z karty 
pracy -na podstawie 
wiadomości z 
podręcznika. 
- Odpowiedz 
pisemnie na pytanie: 
Czym się różni 
grafika artystyczna 
od użytkowej?  
*zadanie na 6: 
Przygotowuj 

prezentację/plakat na 

temat wybranego 

artysty grafika . 



 

matema
tyka 

Stellmach 
Krzysztof 
krzstel81@eszkol
a.opolskie.pl 

Działania na potęgach. podręcznik str. 
233,234 zad. 
1,2,3 str. 234 

O godz. 9.30 
odbędą się 
konsultacje on-line 
z nauczycielem. 
Link do konsultacji 
wraz z instrukcją 
zostanie wysłany 
na maila uczniów  
Nieobecnych na 
zajęciach online 
(konsultacjach) 
proszę o wysłanie 
zdjęcia  
rozwiązania na 
maila w celu 
sprawdzenia 
(oceniane jest 
zaangażowanie 
ucznia) 

chemia IZAJURC44@eszk

ola.opolskie.pl 

Z podręcznika na str 184-185 napisz notatkę co to jest stężenie 

procentowe roztworu, jak obliczyć stężenie (wytłumacz wzór) i 

jak obliczyć masę roztworu( wytłumacz wzór) 

 Temat: “ Stężenie 
procentowe 
roztworu” 

j. 
angielsk
i 
 
 
 

Marianna Dylka 
<MARDYLK27@eszk
ola.opolskie.pl> 

Obejrzyj film 
https://www.youtube.com/watch?v=j3QQjVXfqWE 
 

 Topic: 
Conditionals: 0 &1- 
Tryby warunkowe: 
0 i 1 
Pod tematem zrób 
notatkę ze str.156 
7.1 

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=j3QQjVXfqWE


Ćw.C ,str.110. 
Wyślij 

Doradzt
wo 
zawodo
we 

Agata Wons-
Wiecha 
agawons25@eszkol
a.opolskie.pl 
 

Obejrzyj filmik: 
https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU&list=PLHLGE
QSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=2 
Zadanie dla chętnych: Napisz, jak  radzisz sobie ze stresem. 
 

  

wf MARDUDK74@es
zkola.opolskie.pl  
(Marzena 
Dudkiewicz) 

Temat: Test wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie na ocenę 
– obowiązkowe dla 
każdego ucznia. 
Proszę odpowiedzi 
przesłać mailem 
do nauczyciela wf 
do 04 maja 2020 
 
Test wiedzy  o 
Igrzyskach 
Olimpijskich 
 
1.Co jest 
symbolem Igrzysk 
Olimpijskich?(poda
j trzy symbole) 
2.Co na fladze  
olimpijskiej 
oznaczają 
kolorowe koła? 
3.Gdzie odbyły się 
pierwsze Igrzyska 

https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=2
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl


Olimpijskie? 
4.Co ile lat 
odbywają się 
Igrzyska 
Olimpijskie? 
5.Wymień trzy 
dyscypliny 
Olimpijskie.(trzy 
dyscypliny igrzysk 
letnich i trzy 
dyscypliny igrzysk 
zimowych) 
6.Czym jest 
Paraolimpiada 
Olimpijska? 

28.04.2020 
wtorek 

j. polski  Barbara Puchała/ 
BARPUCH33@ 
ESZKOLA.OPOL
SKIE.PL 

- Podręcznik- Albrecht Durer ,,Czterej Jeźdźcy Apokalipsy” 
 
- Karta pracy dołączona do wiadomości email .  

Str. 231 -Dopisz datę do 
tematu: Grafika 
-Wykonaj w zeszycie 
zadania z Karty 
pracy. 

 

historia Piotr Gręda/ 
piogred84@eszkola

.opolskie.pl 

Test na platformie FORMS -------------------- Temat: Sprawdzian 
wiadomości z V 
rozdziału  

geografi
a 

Małgorzata Szura / 
MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLS
KIE.PL 

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

170-174 Zapisz temat lekcji 
„Ochrona 
przeciwpowodziow
a a występowanie i 
skutki powodzi” i 
przepisz notatkę, 
otrzymasz ją na 



maila. Dbaj o 
estetykę zapisu. 

j. 
angielsk
i 

Marianna Dylka 
<MARDYLK27@eszk
ola.opolskie.pl> 

Obejrzyj film: 
https://www.youtube.com/watch?v=UvsIZ6zfidc 

 Topic: 
Conditionals: 
second 
Zrób notatkę 7.2 
str.156 
Ćw.A ,str.156 

biologia Małgorzata Szura / 
MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLS

KIE.PL 

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

157-161 Zapisz temat lekcji 
„Higiena i choroby 
układu 
wydalniczego” i 
przepisz notatkę, 
otrzymasz ją na 
maila. Dbaj o 
estetykę zapisu. 

29.04.202
0 
środa 

matema
tyka 

Stellmach 
Krzysztof 
krzstel81@eszkol
a.opolskie.pl 

Działania na potęgach. podręcznik str. 
233,234 zad. 
4,5,6 str. 234 

O godz. 9.30 
odbędą się 
konsultacje on-line 
z nauczycielem. 
Link do konsultacji 
wraz z instrukcją 
zostanie wysłany 
na maila uczniów  
Nieobecnych na 
zajęciach online 
(konsultacjach) 
proszę o wysłanie 
zdjęcia  
rozwiązania na 

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


maila w celu 
sprawdzenia 
(oceniane jest 
zaangażowanie 
ucznia) 

j. polski Barbara Puchała/ 
BARPUCH33@ 
ESZKOLA.OPOL
SKIE.PL 

- Podręcznik – przeczytaj uważnie fragment „Krzyżaków” Henryka 
Sienkiewicza. 
- Karta pracy dołączona do wiadomości email . 
 
- Obejrzyj fragment filmu Krzyżacy, który pokazuje sceny z tekstu 
zamieszczonego w podręczniku (od 1:29 do 1:35) 
https://www.cda.pl/video/3130458f3 

s. 262-265 -Zapisz datę i temat: 
Przebaczenie 
- -Wykonaj w 
zeszycie zadania z 
Karty pracy. 
 

 

chemia IZAJURC44@eszk

ola.opolskie.pl 

Analizując ze strony 185 przykład rozwiązanego zadania – treść 
zadania, dane i szukane -tylko sposobem I, rozwiąż następujące 
zadanie: W 400 g roztworu znajduje się 4 g substancji 
rozpuszczonej. Oblicz sposobem I stężenie procentowe 
roztworu. 

 Temat:” Stężenie 
procentowe - 
rozwiązywanie 
zadań” 

j. 
angielsk
i 

Marianna Dylka 
<MARDYLK27@eszk
ola.opolskie.pl> 

Obejrzyj filmy 
https://www.youtube.com/watch?v=j3QQjVXfqWE 
https://www.youtube.com/watch?v=UvsIZ6zfidc 

 Topic: Utrwalenie 
wiadomości  
o trybach 
warunkowych 
ćw. B str.156 
ćw.D str.110 

religia STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.
PL 

Podręcznik DROGA WSPÓLNOTY ZBAWIONYCH. Wykonaj: 
1. Obejrzyj 

(KONIECZNIE) 
filmik 1  
https://youtu.
be/HhFRUn0gI
vY  

2. Obejrzyj 

Temat: V 
PRZYKAZANIE – 
ŻYCIE LUDZKIE – 
DAREM I 
ZADANIEM OD 
BOGA. 
Notatka (zapisz i 
zapamiętaj): 

https://www.cda.pl/video/3130458f3
https://www.youtube.com/watch?v=j3QQjVXfqWE
https://youtu.be/HhFRUn0gIvY
https://youtu.be/HhFRUn0gIvY
https://youtu.be/HhFRUn0gIvY


(KONIECZNIE) 
filmik 2  
https://youtu.
be/doKPwAlzh
Vk  

3. Zapisz 
notatkę do 
zeszytu 
(tabelka 
obok). 

4. Zrób 
zdjęcie zapisu 
w zeszycie i 
przyślij na 
adres: 
stakozl81@esz
kola.opolskie.
pl (czeka 
ocena). 

5. Pomyśl: 
Czy czasami 
nie 
przyczyniasz 
się do czyjejś 
lub swojej 
śmierci 
duchowej? 
 

 

1. Przykazanie V 
nakazuje: Strzeż 
życie, które jest 
największym 
dobrem, jakie 
człowiek posiada 
od chwili poczęcia 
do naturalnej 
śmierci.  
2. Życie jest 
święte, ponieważ 
każdy człowiek jest 
chciany przez 
Boga. 
3. Należy chronić 
zarówno życie i 
zdrowie ciała, jak i 
duszy, swoje i 
innych ludzi. 
4. Tylko Bóg jest 
Panem życia i tylko 
On może 
zdecydować, kiedy 
życie się 
rozpocznie i kiedy 
się kończy. 
5. Grzechem 
przeciwko życiu 
jest:  
- zabójstwo,  

https://youtu.be/doKPwAlzhVk
https://youtu.be/doKPwAlzhVk
https://youtu.be/doKPwAlzhVk
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl


- narażanie bez 
powodu na 
niebezpieczeństwo
, 
- szkodzenie na 
zdrowiu 
(papierosy, 
alkohol, narkotyki) 
-  eutanazja czyli 
zbicie ze względu 
na chorobę lub 
starość 
-  aborcja czyli 
zabicie dziecka w 
łonie matki, 
- 
eksperymentowani
e na embrionach,  
- samobójstwo 
- torturowanie 
- terroryzm 
- okaleczanie 
- niszczenie 
przyrody 
6. Każdy grzech 
ciężki jest dla 
naszej duszy 
zabójstwem. 

30.04.202
0 

J. polski Barbara Puchała/ 
BARPUCH33@ 
ESZKOLA.OPOL

- Podręcznik – przeczytaj fragment „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza. 

 
s.262-265 
zad. 4. 

-Dopisz datę do 
tematu: 
Przebaczenie 



czwartek SKIE.PL -Wykonaj w zeszycie 
zadanie 
z podręcznika. 
- Czy zemsta za 
doznane zło 
przynosi 
człowiekowi ulgę?  
Zajmij stanowisko 
(teza) i poprzyj je 
dwoma 
argumentami (jeden 
z fragmentu 
Krzyżaków, drugi z 
Twoich 
doświadczeń, 
obserwacji) i 
podsumuj (min. 100 
słów).  

 

j. 
niemiec
ki 

Agata Wons-
Wiecha 
agawons25@eszkol
a.opolskie.pl 

Uczniowie otrzymają na maila kartę pracy + instrukcję  Temat: „Sie mögen 
ihre Schulfreunde” 

geografi
a 

Małgorzata Szura / 
MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLS

KIE.PL 

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

175-177 Zapisz temat lekcji 
„Warunki 
produkcji energii z 
różnych źródeł” i 
przepisz notatkę, 
otrzymasz ją na 
maila. Dbaj o 
estetykę zapisu. 



biologia Małgorzata Szura / 
MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLS

KIE.PL 

W ramach podsumowania działów „Układ oddechowy”  i 
„Układ wydalniczy” przygotuj prezentację. Możecie pracować 
w parach (oczywiście komunikacja wyłącznie zdalna) lub 
indywidualnie. Gotowe prezentacje proszę przysłać mi na maila. 
Prezentacja powinna zawierać slajdy z każdego z omawianych 
tematów – najlepiej w kolejności, tak , jak w podręczniku. 
Informacje na slajdach przedstaw za pomocą rysunków, 
schematów, zdjęć, możesz zamieścić linki do filmów lub sami 
możecie nagrać omówienie jakiegoś zagadnienia. Tekst na 
slajdach ma być przemyślany i wypunktowany. Czas na 
realizację, do 07.05.2020 Ocena, jak za sprawdzian. ZADANIE 
OBOWIĄZKOWE! 

____________
_ 

_______ 

muzyka Andrzej Rataj 
ANDRATA66eszkola
.opolskie.pl 

Podręcznik: “W orkiestrze“ 
 
 
“Stanisław Moniuszko i opera” 
 
 
 
 
 

Str.92-93 
 
 
Str.118-122 

Zaśpiewaj 
piosenkę razem z 
nagraniem i 
przyślij do oceny 
Posłuchaj utworów 
Stanisława 
Moniuszki 
 
Przyślij wypełnioną 
kartę pracy z ub. 
tygodnia o F. 
Chopinie do 
sprawdzenia 



informa
tyka 

Małgorzata 
Stelmach 
MALSTEL60@eszkol
a.opolskie.pl 
Krzysztof Stelmach 
krzstel81@eszkola.
opolskie.pl 

 
 
Grupa dziewczęta 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Krzysztof Stelmach 
Krzstel81eszkola.op
olskie.pl 

Grupa chłopcy  Proszę wykonać 
projekt 
wymarzonego 
domu/mieszkania 
w programie 
https://www.leroy
merlin.pl/planer-
3d/aplikacja-
planer-3d.html i 
wysłać zrzut 
ekranu/zdjęcie na 
maila nauczyciela 
 

01.05.202
0 
piątek 

fizyka Gabriela Sikora 
gabsiko51@eszkola
.opolskie.pl  

------------------------------------ ------------------ --------------- 

historia Piotr Gręda/ 

piogred84@eszkola

.opolskie.pl 

 

----------------------------------- ------------------- ---------------- 

matema Stellmach ------------------------------------ -------------------- ------------------- 

mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl
mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl


tyka Krzysztof 
krzstel81@eszkol
a.opolskie.pl 

- 

j. 
niemiec
ki 

Agata Wons-
Wiecha 
agawons25@eszkol
a.opolskie.pl 

----------------------------------- --------------------
- 

------------------- 

plastyka Katarzyna Madej 
Katmade26@eszkol
a.opolskie.pl 

------------------------------------ -------------------- ----------------- 

 

 

 

 

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

 

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

