
Harmonogram zadań Nr 8  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 
zadani

a 

Zeszyt przedmiotowy 

18.05.

2020 

ponie

działe

k 

j. polski  

Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

Lekcja w aplikacji Teams  

godz. 10:00-10:30 

- Podręcznik 

 

 

s. 284 

zad. 

1.,2.,3.,

5.,6.,7.,

8.,9. 

- Zapisz datę i temat: Tworzenie i 

budowa wyrazów 

- Wykonaj w zeszycie zadania z 

podręcznika 

godz z 

wych. 

MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

--------------------------------------  Temat: Emocjonalna apteczka 

https://l.facebook.com/l.php?u=https

%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5e9

ff06543a2920da1e020c1%2Finteract

ive-content-emocjonalna-apteczka-

pierwszej-

pomocy%3Ffbclid%3DIwAR0s9012

eEJEwW6eq5Vmy59spdodgAHLF8

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5e9ff06543a2920da1e020c1%2Finteractive-content-emocjonalna-apteczka-pierwszej-pomocy%3Ffbclid%3DIwAR0s9012eEJEwW6eq5Vmy59spdodgAHLF8NOGCQmvwQPTFO4aLLB9O3n3F8&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5e9ff06543a2920da1e020c1%2Finteractive-content-emocjonalna-apteczka-pierwszej-pomocy%3Ffbclid%3DIwAR0s9012eEJEwW6eq5Vmy59spdodgAHLF8NOGCQmvwQPTFO4aLLB9O3n3F8&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5e9ff06543a2920da1e020c1%2Finteractive-content-emocjonalna-apteczka-pierwszej-pomocy%3Ffbclid%3DIwAR0s9012eEJEwW6eq5Vmy59spdodgAHLF8NOGCQmvwQPTFO4aLLB9O3n3F8&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5e9ff06543a2920da1e020c1%2Finteractive-content-emocjonalna-apteczka-pierwszej-pomocy%3Ffbclid%3DIwAR0s9012eEJEwW6eq5Vmy59spdodgAHLF8NOGCQmvwQPTFO4aLLB9O3n3F8&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5e9ff06543a2920da1e020c1%2Finteractive-content-emocjonalna-apteczka-pierwszej-pomocy%3Ffbclid%3DIwAR0s9012eEJEwW6eq5Vmy59spdodgAHLF8NOGCQmvwQPTFO4aLLB9O3n3F8&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5e9ff06543a2920da1e020c1%2Finteractive-content-emocjonalna-apteczka-pierwszej-pomocy%3Ffbclid%3DIwAR0s9012eEJEwW6eq5Vmy59spdodgAHLF8NOGCQmvwQPTFO4aLLB9O3n3F8&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5e9ff06543a2920da1e020c1%2Finteractive-content-emocjonalna-apteczka-pierwszej-pomocy%3Ffbclid%3DIwAR0s9012eEJEwW6eq5Vmy59spdodgAHLF8NOGCQmvwQPTFO4aLLB9O3n3F8&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g


NOGCQmvwQPTFO4aLLB9O3n3F

8&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE

4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJ

Cp5B_5JlRkv-

x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4

dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx88

5MVB8DJEgfsazxGer8g 

 

matematyka Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

Proszę w celu utrwalenia rozwiązać 

test: 

 

https://gwo.pl/strony/3038/seo_link:p

otegi-i-pierwiastki  

 Uwaga brak konsultacji online 

chemia IZAJURC44@eszkola.opols

kie.pl 

 

Izabela Jurczyk 

Podręcznik str 208 - zapamiętaj: 

przepisz wszystkie definicje z 

marginesu do zeszytu. Następnie ze 

str. 202 przerysuj schemat podziału 

związków chemicznych. 

 Temat: Elektrolity i nieelektrolity. 

wf 

 

 

MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

---------------------------------  Temat: Co jeść i pić w trakcie 

treningu? 

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

cPnOxW0c-8 

 

 

wf MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

 

----------------------------------  Temat: Ćwiczenia mięśni nóg. 

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

FCJaN5FbpE 

 

j. angielski 

 

 

Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.o

polskie.pl> 

Podręcznik s.116 Skills Checkpoint 7 

Wykonaj w zeszycie ćw.C,D,E,F 

116-

117 

Topic: Skills Checkpoint 7- 

znajomość środków językowych 

 

doradztwo Agata Wons-Wiecha Obejrzyj film:  Temat: Zainteresowania- inspiracja 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5e9ff06543a2920da1e020c1%2Finteractive-content-emocjonalna-apteczka-pierwszej-pomocy%3Ffbclid%3DIwAR0s9012eEJEwW6eq5Vmy59spdodgAHLF8NOGCQmvwQPTFO4aLLB9O3n3F8&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5e9ff06543a2920da1e020c1%2Finteractive-content-emocjonalna-apteczka-pierwszej-pomocy%3Ffbclid%3DIwAR0s9012eEJEwW6eq5Vmy59spdodgAHLF8NOGCQmvwQPTFO4aLLB9O3n3F8&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5e9ff06543a2920da1e020c1%2Finteractive-content-emocjonalna-apteczka-pierwszej-pomocy%3Ffbclid%3DIwAR0s9012eEJEwW6eq5Vmy59spdodgAHLF8NOGCQmvwQPTFO4aLLB9O3n3F8&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5e9ff06543a2920da1e020c1%2Finteractive-content-emocjonalna-apteczka-pierwszej-pomocy%3Ffbclid%3DIwAR0s9012eEJEwW6eq5Vmy59spdodgAHLF8NOGCQmvwQPTFO4aLLB9O3n3F8&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5e9ff06543a2920da1e020c1%2Finteractive-content-emocjonalna-apteczka-pierwszej-pomocy%3Ffbclid%3DIwAR0s9012eEJEwW6eq5Vmy59spdodgAHLF8NOGCQmvwQPTFO4aLLB9O3n3F8&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5e9ff06543a2920da1e020c1%2Finteractive-content-emocjonalna-apteczka-pierwszej-pomocy%3Ffbclid%3DIwAR0s9012eEJEwW6eq5Vmy59spdodgAHLF8NOGCQmvwQPTFO4aLLB9O3n3F8&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5e9ff06543a2920da1e020c1%2Finteractive-content-emocjonalna-apteczka-pierwszej-pomocy%3Ffbclid%3DIwAR0s9012eEJEwW6eq5Vmy59spdodgAHLF8NOGCQmvwQPTFO4aLLB9O3n3F8&h=AT0bHuVFj0zrtzaC8z9DCXE4wmNxk46ZX_Da0ynThILZAWcJCp5B_5JlRkv-x2ra7DYmtR1Vxib7mvmUKS4qV4dBKEXJzc1klisqintZVkv2U51Cx885MVB8DJEgfsazxGer8g
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
https://gwo.pl/strony/3038/seo_link:potegi-i-pierwiastki
https://gwo.pl/strony/3038/seo_link:potegi-i-pierwiastki
mailto:IZAJURC44@eszkola.opolskie.pl
mailto:IZAJURC44@eszkola.opolskie.pl
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=fcPnOxW0c-8
https://www.youtube.com/watch?v=fcPnOxW0c-8
https://www.youtube.com/watch?v=tFCJaN5FbpE
https://www.youtube.com/watch?v=tFCJaN5FbpE


zawodowe agawons25@eszkola.opolsk

ie.pl 

 

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

RwvykWkp74&list=PLHLGEQSnn

AF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&ind

ex=6 

Zastanów się, co Ciebie inspiruje do 

działania i jaki jest Twój sposób na 

relaks.  

do działania i sposób na relaks  

19.05.

2020 

wtore

k 

j. polski   

Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

- Ćwiczenia 

 

s. 50-

51, 

zad. 

1.,2.,3.,

4.,6. 

 

- Zapisz datę i temat: Tworzenie i 

budowa wyrazów 

 

historia Piotr Gręda/ 

piogred84@eszkola.opolski

e.pl 

Podręcznik/ aplikacja Teams/ YOU 

TUBE 

Str. 

200-

204 

Temat: „ZSRR – imperium 

komunistyczne” 

Notatka z lekcji, nacobezu 

geografia Małgorzata Szura / 

MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

Podręcznik 

Obejrzyj film - lekcję, link otrzymasz 

na e-mail, dzień przed zajęciami. 

184-

185 

Zapisz temat lekcji „Zmiany 

polityczne i gospodarcze po 1989 

roku” i przepisz notatkę, otrzymasz 

ją na maila. Notatkę prześlij 

nauczycielowi, w dniu, w którym 

mamy lekcję. 

wf 

 

 

MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

-------------------------------  Temat: Co się dzieje, kiedy w ogóle 

nie ćwiczysz? 

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

E5kz9ObX0M 

 

j.niemiecki Agata Wons-Wiecha 

agawons25@eszkola.opolsk

ie.pl 

Test uczniowie otrzymają na maila 

oraz na platformę MS TEAMS 

 Temat: Die Schule – Test kontrolny 

 nr 4 

j. angielski Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.o

Lekcja online na platformie 

Microsoft Teams godz.11.00 

124 Topic: Modals- czasowniki modalne 

cz1. 

https://www.youtube.com/watch?v=tRwvykWkp74&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=tRwvykWkp74&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=tRwvykWkp74&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=tRwvykWkp74&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=6
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=lE5kz9ObX0M
https://www.youtube.com/watch?v=lE5kz9ObX0M


polskie.pl> Podręcznik s.124 

biologia Małgorzata Szura / 

MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik 

Obejrzyj film - lekcję, link otrzymasz 

na e-mail, dzień przed zajęciami. 

195-

199 

Zapisz temat lekcji „Budowa i 

działanie narządu wzroku i słuchu” i 

przepisz notatkę, otrzymasz ją na 

maila. Notatkę prześlij 

nauczycielowi, w dniu, w którym 

mamy lekcję. 

20.05.

2020 

środa 

matematyka Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

Proszę w celu utrwalenia rozwiązać 

test: 

 

https://gwo.pl/strony/3036/seo_link:st

refa-ucznia-wyrazenia-algebraiczne  

 Uwaga brak konsultacji online 

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

- Ćwiczenia s. 52- 

54, 

zad. 7., 

8., 

9.,10., 

11. 

- Zapisz datę i temat: Tworzenie i 

budowa wyrazów 

 

 

j. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

- Podręcznik 

 

 

 

 

 

 

-Ćwiczenia 

s. 287-

289 

 

 

 

 

 

s. 55, 

zad. 

1.,2. 

- Zapisz datę i temat: O wyrazach 

pochodnych-  

- Napisz w zeszycie, jakie 

przykładowe kategorie 

słowotwórcze można wyróżnić 

wśród wyrazów pochodnych. Za 

pomocą jakich formantów tworzymy 

daną kategorię słowotwórczą? (na 

podstawie Nowej wiadomości ze str. 

287 i zad. 2. z ćwiczeń uzupełnij 

tabelę wg wzoru) 

Kategoria 

słowotwórcza 

Formanty 

- nazwy -anin, 

mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
mailto:krzstel81@eszkola.opolskie.pl
https://gwo.pl/strony/3036/seo_link:strefa-ucznia-wyrazenia-algebraiczne
https://gwo.pl/strony/3036/seo_link:strefa-ucznia-wyrazenia-algebraiczne


narodowości -czyk, 

-ak, 

-iec, 

- ik 

-  

  
 

chemia Izabela Jurczyk 

IZAJURC44@eszkola.opols

kie.pl 

 

Lekcja ON LINE NA PLATFORMIE 

TEAMS GODZ. 13:00  

Przypomnimy sobie wiadomości o 

elektrolitach i nieelektrolitach. 

(powiemy o ich zastosowaniu). 

Następnie dowiemy się co to są 

wskaźniki kwasowo-zasadowe i jak 

zmienia się barwa wskaźników w 

zależności od odczynu roztworu. 

 Temat: Jak ustalić odczyn roztworu? 

wf 

 

 

MARDUDK74@eszkola.op

olskie.pl  Marzena 

Dudkiewicz 

-----------------------------  Temat: Ćwiczenia 

rozciągające(stretching). 

  

Stretching (z ang. rozciąganie) to 

zestaw ćwiczeń mających na celu 

rozciąganie i uelastycznienie mięśni. 

Taka forma aktywności jest polecana 

jako forma rozgrzewki oraz część 

kończąca trening właściwy. Przy 

regularnym stretchingu można 

zminimalizować ryzyko kontuzji.  

  

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

Mb6gLj9FYLI 

 

j. angielski Marianna Dylka 

<MARDYLK27@eszkola.o

Podręczniks.168, zapoznaj się z 

informacjami dotyczącymi 

168 Topic: Writing- an advert. 

Pod tematem napisz ogłoszenie o 

mailto:IZAJURC44@eszkola.opolskie.pl
mailto:IZAJURC44@eszkola.opolskie.pl
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
mailto:MARDUDK74@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=Mb6gLj9FYLI
https://www.youtube.com/watch?v=Mb6gLj9FYLI


polskie.pl> ogłoszenia koncercie lub zawodach sportowych 

.Przepisz na komputerze i wyślij na 

mój adres mailowy 

religia STAKOZL81@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Stanisław Kozłowski 

 

Wykonaj (cz.1.): 

1. Pomódl się modlitwą do 

Ducha Świętego. 

2.  Zobacz filmik omawiający 8 

przykazanie: 

https://youtu.be/MWA9jlzrBUU  

3. Zobacz też: 

https://youtu.be/H_WsUs-HcdY  

4. Zapisz notatkę do zeszytu 

cz.1. (rubryka obok). 

 

 

 

 

 Temat: Ósme przykazanie Boże. 

cz.1. 

 

Notatka (zapisz i zapamiętaj) cz.1: 

1. Przykazanie VIII nakazuje:  

 Jeżeli masz coś powiedzieć, to 

wcześniej 

dobrze to przemyśl, ponieważ 

słowa wypowiedziane i usłyszane 

przez 

innych ludzi, takimi już na zawsze 

pozostaną. 

 Mów prawdę, ale z miłością. 

 Prawda powiedziana bez miłości 

może niszczyć i dzielić. 

 Szanuj dobre imię bliźniego, 

mówiąc o nim dobre rzeczy, a 

złych bez koniecznej potrzeby nie 

wypowiadaj. 

2. Prawda – faktyczny stan rzeczy. 

3. Pan Jezus mówi: Niech wasza 

mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A 

co nadto jest, od Złego pochodzi. 

(Mt 5, 37) 

21.05.

2020 

czwar

tek 

informatyka 

(podział na 

grupy) 

Małgorzata Stelmach 

MALSTEL60@eszkola.opo

lskie.pl 

Podręcznik do Informatyki dla klasy 

siódmej szkoły podstawowej 

Str.179 Temat: Formatowanie teksu. 

Polecenie: Przeczytaj dokładnie 

treść tematu. Poćwicz formatowanie 

tekstu. Zadanie związane z tym 

tematem będzie podane w przyszłym 

https://youtu.be/MWA9jlzrBUU
https://youtu.be/H_WsUs-HcdY
mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl
mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl


tygodniu. 

Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

 

Proszę o wykonanie pracy w 

dowolnym programie o temacie 

"Dzień Matki" i wysłanie na maila 

 wysłanie pracy na maila 

J. polski Barbara Puchała/ 

BARPUCH33@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

-Ćwiczenia s. 56-

58 

zad. 4. 

5.,6.,7.,

8. 

- Zapisz datę i temat:  

O wyrazach pochodnych 

 

 

geografia Małgorzata Szura / 

MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

10:00 – 10:30 LEKCJA ON LINE na 

platformie Microsoft Teams 

 Zapisz temat lekcji „Wpływ zmian 

politycznych i gospodarczych po 

1989 roku na strukturę zatrudnienia” 

i przepisz notatkę, otrzymasz ją na 

maila. . Notatkę prześlij 

nauczycielowi, w dniu, w którym 

mamy lekcję. 

muzyka Andrzej Rataj 

ANDRATA66@eszkola.op

olskie.pl 

 

Podręcznik: “Z dziejów muzyki 

                        –   muzyka XX w.” 

                       “Pędzą konie” 

Str. 

133-

135 

 

str.140-

141  

Przeczytaj informacje z podręcznika 

i posłuchaj nagrań  

Śpiewaj piosenkę razem z nagraniem 

( chętni na ocenę )   

j. niemiecki Agata Wons-Wiecha 

agawons25@eszkola.opolsk

ie.pl 

Lekcja online: MS TEAMS 

godz. 11:45 

 Temat: Omówienie i poprawa testu 

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


matematyka Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

Pierwiastki - Ćwicznia  

LEKCJA ON LINE GODZ 8.00 

podręc

znik 

str. 248 

Zadani

a 

14,15,1

6 str 

249 

O godz. 8.00 odbędą się konsultacje 

on-line z nauczycielem. 

Nieobecnych na zajęciach online 

(konsultacjach) proszę o wysłąnie 

zdjęcia rozwiązania na maila w celu 

sprawdzenia (oceniane jest 

zaangażowanie ucznia 

 

biologia Małgorzata Szura / 

MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

 

 

13:30 – 14:00 LEKCJA ON LINE na 

platformie Microsoft Teams 

200-

207 

Zapisz temat lekcji „Higiena oka i 

ucha” i przepisz notatkę, otrzymasz 

ją na maila. . Notatkę prześlij 

nauczycielowi, w dniu, w którym 

mamy lekcję. 

22.05.

2020 

piąte

k 

fizyka Gabriela Sikora 

gabsiko51@eszkola.opolski

e.pl  

 

Podręcznik str. 183 i 186  – 

Topnienie i krzepnięcie, Parowanie i 

skraplanie. (Prezentacja zostanie 

wysłana uczniom dzień wcześniej) 

Zad. 1 

– 185 

Zad. 1, 

3 str. 

188 

Rozwiązania w zeszycie 

fizyka Gabriela Sikora 

gabsiko51@eszkola.opolski

e.pl 

LEKCJA ON LINE GODZ 9.40.  T: Cząsteczki i ciepło - 

podsumowanie 

historia Piotr Gręda/ 

piogred84@eszkola.opolski

e.pl 

Podręcznik/ aplikacja Teams/ YOU 

TUBE/  platforma GWO 

Str. 

210-

213 

Temat: „Świat na drodze ku II 

wojnie światowej” 

Notatka z lekcji, nacobezu 

matematyka Stellmach Krzysztof 

krzstel81@eszkola.opolskie.

pl 

Pierwiastki - Ćwicznia  

LEKCJA ON-LINE O 9.00 

podręc

znik 

str. 248 

Zadani

a 

17,18,1

9 str 

O godz. 9.00 odbędą się konsultacje 

on-line z nauczycielem. 

Nieobecnych na zajęciach online 

(konsultacjach) proszę o wysłąnie 

zdjęcia rozwiązania na maila w celu 

sprawdzenia (oceniane jest 

zaangażowanie ucznia 

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


250  

j. niemiecki Agata Wons-Wiecha 

agawons25@eszkola.opolsk

ie.pl 

Karta pracy wysłana na platformę 

MS TEAMS i maila ucznia 

 Temat: Das Essen 

plastyka Katarzyna Madej 

Katmade26@eszkola.opolsk

ie.pl 

 

--------------- ------ Projekt zabawnej maseczki na twarz. 

religia STAKOZL81@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Stanisław Kozłowski 

Wykonaj (cz.2.): 

5. Zobacz filmik do przemyślenia: 

https://youtu.be/U64SKjCc4jk  

6. A teraz coś z uśmiechem: 

https://youtu.be/dD3aWxU_uBQ  

7. Zapisz notatkę do zeszytu cz. 2. 

(rubryka obok). 

8. Zadanie: 

Na podstawie filmu i podręcznika z 

tematów dotyczących 8 

przykazania wypisz grzechy 

przeciwko temu przykazaniu ( 

TEMATY O 8 PRZYKAZANIU 

TRAKTUJEMY RAZEM). 

Zrób zdjęcie zapisu w zeszycie i 

przyślij na adres: 

stakozl81@eszkola.opolskie.pl 

(czeka ocena). 

 Temat: Ósme przykazanie Boże. 

cz.2. 

 

Notatka (zapisz i zapamiętaj) cz.2: 

4. Grzechami przeciwko 8 

przykazaniu są: (dokończ zadanie) 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:Katmade26@eszkola.opolskie.pl
mailto:Katmade26@eszkola.opolskie.pl
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