
Harmonogram zadań 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 
przedmio

towy 

25.05.20
20 
poniedzi
ałek 

J. polski  Ewelina 
Pokorska/ewepoko40@eszko
la.opolskie.pl 

Podręcznik Str. 297-298 
Zad. 
6,7,8,9,12,13,14 

Temat: 
Uczymy się 
na błędach. 
 
Przeczytaj 
informacje na 
str. 297 i 
wykonaj 
zadania 
6,7,8,9,12. 
Przeczytaj 
informacje na 
str. 298 i 
wykonaj zad. 
13,14.  
Lekcja online 
Teams o 
11.30. 

Matemat
yka  

                Krzysztof Stellmach 
/krzstel81eszkola.opolskie.pl              

8.30 -9.00 konsultacja na platformie Microsoft Teams 
Ustna poprawa sprawdzianu/powtórzenie – obliczanie pól , objętości 
poznanych brył 

Zad. 5,6,8 str 
171 

Nieobecnyc
h na  
zajęciach 
online 
(konsultacja



ch) proszę o 
wysłąniezdj
ęcia 
rozwiązania 
na maila w 
celu 
sprawdzeni
a 

Chemia              Izabela 
Jurczyk/IZAJURC44@eszkol

a.opolskie.pl                            

Podręcznik str 186-187- Proszę udzielić odpowiedzi na poniższe pytania pisemnie w 
zeszycie i wysłać jako pracę domową na ocene. 

1. Co to są alkohole? 
2. Na czym polega fermentacja octowa? 
3. Co to są peptydy? 
4. Co to jest grupa funkcyjna i wymień jej rodzaje, które poznałeś. 

Jakie znasz rodzaje kwasów karboksylowych? 

 . Temat : 
“Pochodne 
węglowodoró
w - 
powtórzenie” 

J. 
angielski 
LEKCJA 
ONLINE 
TEAMS 
10.45-
11.15 

 Alina Matusz/ 
alimatu47@eszkola.opolskie.
pl                           

Ćwiczenia Str. 115 ćw. 11      
( YOUR TURN) 
Str.116 ćw. 12 
(YOUR TURN) 
Str. 117 ćw. 13      
( YOUR TURN) 
Str. 118 ćw. 14 
(YOUR TURN) 

TOPIC: 
Reading 
comprehensi
on – 
rozumienie 
tekstów 
pisanych -
ćwiczenia 
egzaminacyjn
e.(1) 

J. 
niemieck
i 

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

Karta pracy wysłana na maila ucznia i MS TEAMS  Temat: Wir 

fahren nach 

Berlin 

Wf 
 

              Dariusz Sułek/ 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOL
SKIE.PL                

Temat: Piłka nożna- podstawowe zasady gry. 

 

 Załącznik 

zostanie 

wysłany 

do ucznia 

na e-maila 

w dniu 

zajęć 

Wf        Dariusz Sułek/ 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOL

Temat: Ćwiczenia na zdrowy kręgosłup.  Pamiętaj. 



SKIE.PL            

https://www.youtube.com/watch?v=sT7ZwPCQGSc 

 

Do 

ćwiczeń 

przygotuj 

sobie 

odpowied

nie 

miejsce i 

przybory. 

Ćwicz 

pod 

opieką 

osoby 

dorosłej. 

26.05.20
20 
wtorek 

J. polski Ewelina 
Pokorska/ewepoko40@eszko
la.opolskie.pl 

Podręcznik Str. 293-294, 
Zad. 1,2,3,4,5 

Temat: Skąd 
jesteś? O 
pochodzeniu 
nazw 
miejscowych. 
 
Przeczytaj 
informacje na 
str, 293, 
następnie 
wykonaj 
zadania. 
 
Lekcja online 
Teams o 11. 

Informat
yka 

     Małgorzata Stelmach 

MALSTEL60@eszkola.opolski
e.pl 
 
 
 
 
 

 

https://pl.khanacademy.org/computing/computer-
science/algorithms/intro-to-algorithms/v/what-are-algorithms 
 
 
 
 

 Temat: Co 

to jest 

algorytm i 

dlaczego 

powinno 

Cię 

to obchodzi

ć? 

https://www.youtube.com/watch?v=sT7ZwPCQGSc
mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl
mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms/intro-to-algorithms/v/what-are-algorithms
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms/intro-to-algorithms/v/what-are-algorithms


 
 
 
 
 
 
 
 
Krzysztof Stellmach  
/krzstel81eszkola.opolskie.pl 

 
 
 
 
 
 
W edytorze tekstu np. Word proszę na maksimum 1str opisać 
"wymarzone wakacje z rodziną w Polsce" proszę wstawić zdjęcia z 
internetu/obrazki i wysłać na maila 
( Proszę  pamiętać o nieobowiązkowym programie na ocenę celującą – 
termin do 5 czerwca) 
 

WoS Piotr 
Gręda/piogred84@eszkola.o
polskie.pl 

Podręcznik/ lekcja online w aplikacji Teams o godz. 9:50 

/prezentacje multimedialne 

Str. 190-195 
Zadanie 2 ze str. 
194 

Temat: 
Konflikty 
zbrojne na 
świecie; 
Nacobezu 

J. 
angielski  

Alina Matusz/ 
alimatu47@eszkola.opolskie.
pl                           

Ćwiczenia 
 
 
 

Str. 120 ćw. 15 
(YOUR TURN) 
Str. 121 ćw. 16 
(YOUR TURN) 
Str. 122 ćw. 17 
(YOUR TURN) 
Str. 124 ćw. 18 
(YOUR TURN) 
 

TOPIC: 

Reading 

comprehensi

on – 

rozumienie 

tekstów 

pisanych -

ćwiczenia 

egzaminacyjn

e.(2) 

Matema
tyka 

Krzysztof Stellmach 
/krzstel81eszkola.opolskie.pl              

8.30 -9.00 konsultacja na platformie Microsoft Teams 
Ustna poprawa sprawdzianu/powtórzenie – obliczanie pól , objętości 
poznanych brył 

Zad 1,2,3 str 
175 

Nieobecnyc
h na  
zajęciach 
online 
(konsultacja
ch) proszę o 
wysłanie 
zdjęcia 
rozwiązania 
na maila w 



celu 
sprawdzeni
a 

Biologia        
Małgorzata Szura / 
MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL                        

Podręcznik 

12.45-13.15 LEKCJA ON LINE na platformie Microsoft Teams 
 

143-151 Temat lekcji 
„Wpływ 
człowieka na 
różnorodność 
biologiczną – 
część druga” 

Wf Dariusz Sułek/ 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOL
SKIE.PL                
                  

Temat: Test wiedzy o piłce nożnej.  Załącznik 

zostanie 

wysłany 

do ucznia 

na e-maila 

w dniu 

zajęć. Na 

rozwiązan

ie i 

przesłanie 

do oceny 

testu z 

piłki 

nożnej 

macie 

tydzień. 

Powodzen

ia!) 

27.05.20
20 
środa 

Religia Stanisław 
Kozłowski/STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Wykonaj: 
1.Modlitwa na początek – Zdrowaś Matyjo. 

2.Zapoznaj się samodzielnie z tekstem: https://eszkola-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/Edxoh-

cP2UpEkTRdT_IznYYBKuyEVth6haVC328Jwk1uMA?e=YB9UlF  

3.Sporządź samodzielnie notatkę z przeczytanego tekstu o Nabożeństwie Majowym i 

Litanii Loretańskiej. 

4.Posłuchaj, czym jest Nabożeństwo Majowe: https://youtu.be/99ZwUyKlRsc  

 TEMAT: 

Nabożeństw

a 

Majowe.cz.1. 

 

Notatka do 

zeszytu cz.1. 

(zapisz i 

https://eszkola-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/Edxoh-cP2UpEkTRdT_IznYYBKuyEVth6haVC328Jwk1uMA?e=YB9UlF
https://eszkola-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/Edxoh-cP2UpEkTRdT_IznYYBKuyEVth6haVC328Jwk1uMA?e=YB9UlF
https://eszkola-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/Edxoh-cP2UpEkTRdT_IznYYBKuyEVth6haVC328Jwk1uMA?e=YB9UlF
https://youtu.be/99ZwUyKlRsc


5.Posłuchaj przepięknej Litanii Loretańskiej: 

  https://youtu.be/AW2FbkUj_sU   
6. Zapisz część pierwszą notatki (rubryka obok). 

zapamiętaj): 

NOTATKA z 

przeczytaneg

o teksu: 

 
 

 

J. 
angielski 

   Alina Matusz/ 
alimatu47@eszkola.opolskie.
pl                                 

 
 
 
 

Napisz e-mail: 
Odpisz na list 
cioci, w którym 
zaprosiła Cię na 
dwutygodniowe 
wakacje. W 
swoim liście: 

 grzecz
nie 
odrzuć 
zapros
zenie 

  
napisz, 
co już 
zaplan
owałe
ś na 
ten 
czas, 

 obieca
j, że 
przyje
dziesz 
do niej 
w 
innym 
termin
ie. 

 

TOPIC: 
Writing an e-
mail – pisanie 
e-maila. 
E-mail napisz 
w WORDZIE i 
wyślij do 
sprawdzenia. 
Korzystaj z 
dotychczas 
poznanych 
zwrotów i 
podręcznika 
na str. 162 ( 
Writing 
guide). 

Chemia       Izabela 
Jurczyk/IZAJURC44@eszkol

a.opolskie.pl                  

Lekcja na platformie Microsoft Teams , godzina 15:00. Podręcznik str .190. Dowiemy 
się co to są tłuszcze i jak je otrzymać, poznamy ich rodzaje ze względu na pochodzenie 
, występowanie ,na budowę cząsteczki , poznamy ich zastosowanie. 

 Temat: “ 
Tłuszcze” 

https://youtu.be/AW2FbkUj_sU


J. 
niemieck
i 

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

 
LEKCJA ONLINE NA MS TEAMS- GODZ. 11:45 
 
 
 
 

 
 

Temat: 
Welcher Bus 
fährt zum 

Zaj. z 
wych. 
 

                   
Ewelina 

Pokorska/ewepoko40@eszko

la.opolskie.pl 

https://sway.office.com/TluboyYkH8cVR7eo?ref=Link&fbclid=IwAR2QIiAgeB5FwydTAU
2VTrm-NyiAqofFqeWhwo5RyubCnDk3D_HrgG6h05o 

 .Temat: Co 
mogę zrobić 
ze swoją 
złością? 

Wf   Dariusz Sułek/ 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOL
SKIE.PL         

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z przyborem  

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4 

 Pamiętaj. 

Do 

ćwiczeń 

przygotuj 

sobie 

odpowied

nie 

miejsce i 

przybory. 

Ćwicz 

pod 

opieką 

osoby 

dorosłej. 

28.05.20
20 
czwartek 

Historia  Arkadiusz 
Pągowski/arkpago21@eszkol
a.opolskie.pl 

Podręcznik “Wczoraj i dziś” s. 24-241  Zapisz temat: 
Terroryzm 
czeczeński” 
 
Proszę 
wykonać 
samodzielnie 
notatkę wg 
punktów: 
1.Znaczenie 
pojęcia 
”terroryzm” 
2.. Przyczyny 

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=OhhjWolQkj4


narodzenia 
terroryzmu 
czeczeńskieg
o. 
3. Przykłady 
ataków 
terrorystyczn
ych  
organizowan
ych  
przez 
bojowników 
czeczeńskich 
 

Geografi
a  

Małgorzata Szura / 
MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

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

 
180-184 
 

Zapisz temat 
lekcji „Prace 
badawcze w 
Arktyce i 
Antarktyce” i 
przepisz 
notatkę, 
otrzymasz ją 
na maila. 
Notatkę 
prześlij 
nauczycielow 

Matema
tyka  

Krzysztof 
Stellmach/krzstel812@eszkol
a.opolskie.pl 

9.30 -10.30 konsultacja na platformie Microsoft Teams 
Ustna odpowiedź obwód i pole koła – zagadnienia ze stron 240-250 omawiane 
na konsultacjach/zadanych do rozwiązania 
 

Zad. 12,14 str 
250 

Nieobecnyc
h na  
zajęciach 
online 
(konsultacja
ch) proszę o 
wysłanie 
zdjęcia 
rozwiązania 
na maila w 
celu 
sprawdzeni
a 



Matema
tyka 

Krzysztof 
Stellmach/krzstel812@eszkol
a.opolskie.pl 

9.30 -10.30 konsultacja na platformie Microsoft Teams 
Ustna odpowiedź obwód i pole koła – zagadnienia ze stron 240-250 omawiane 
na konsultacjach/zadanych do rozwiązania 

Zad. 12,14 str 
250 

Nieobecnyc
h na  
zajęciach 
online 
(konsultacja
ch) proszę o 
wysłanie 
zdjęcia 
rozwiązania 
na maila w 
celu 
sprawdzeni
a 
 
 

J. polski 
 

Ewelina Pokorska/ 
ewepoko40@eszkola.opolski
e.pl 

Podręcznik Str. 288-291 
Zad. 1,3,4,6 

Temat: Co 
mówią o nas 
nasze imiona 
i nazwiska? 
 
Przeczytaj 
informacje na 
str. 289, a 
następnie 
wykonaj 
zadania w 
zeszycie.  
 
Lekcja online 
o Teams o 
11. 
 

J. polski Ewelina Pokorska/ 
ewepoko40@eszkola.opolski
e.pl 

Podręcznik 

 

 

Str. 291-292 
 
Zad. 8a, 
9,,10,11,12 

Temat: Co 
mówią o nas 
nasze imiona 
i nazwiska? 
 
Przeczytaj 
informacje na 



str. 291, a 
następnie 
wykonaj 
zadania. 
 
 

Edb 
 

Dariusz Sułek/ 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOL
SKIE.PL 

Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie. 
 

  
Materiały do 

zajęć zostaną 

przekazane e-

mailem w 

dniu zajęć. 

Doradzt
wo 
zawodo
we 

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

Karta pracy wysłana na maila ucznia i MS Teams  Temat: 
Typy 
osobowośc
i- test 
osobowośc
i 

yh29.05.
2020 
piątek 

J. polski Ewelina Pokorska/ 
ewepoko40@eszkola.opolski
e.pl 

Przykładowy arkusz egzaminacyjny (materiał ćwiczeniowy) wysłany na maila ucznia Zad. 1-10 Lekcja online 
Teams o 
godz. 11.15 

WoS Piotr 
Gręda/piogred84@eszkola.o
polskie.pl 

Podręcznik/ lekcja online w aplikacji Teams o godz. 9:00 

/prezentacje multimedialne 

Str. 190-195 
Zadanie 6 ze str. 
195 

Temat: 
Konflikty 
zbrojne na 
świecie; 
nacobezu 

Fizyka Gabriela 
Sikora/gabsiko51@eszkola.o

polskie.pl 

Podręcznik str. 211 – Zwierciadła wypukłe (Prezentacja zostanie 

wysłana uczniom dzień wcześniej 

 

Str. 214, zad. 1, Rozwiązania 
w zeszycie 

Fizyka Gabriela 
Sikora/gabsiko51@eszkola.o

polskie.pl 

Soczewki i zwierciadła - podsumowanie Lekcja na Teams  godz. 10 : 20   

Religia 
 

Stanisław 
Kozłowski/STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

7. Posłuchaj pięknej pieśni (może się jej nauczysz?): https://youtu.be/qly4mlXtE0s  

8. Rozwiąż krzyżówkę i podaj hasło: https://eszkola-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EcAZ7CN_CrpMkfZ

e_1WvSnsBFFI7wDo8n0deZxDH4VOn-Q?e=uLqIDt  

 
 

TEMAT:  

Nabożeństw

a Majowe. 

cz.2. 

mailto:DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL
mailto:DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL
mailto:Wons-Wiecha/%20agawons25@eszkola.opolskie.pl
mailto:Wons-Wiecha/%20agawons25@eszkola.opolskie.pl
mailto:Wons-Wiecha/%20agawons25@eszkola.opolskie.pl
mailto:gabsiko51@eszkola.opolskie.pl
mailto:gabsiko51@eszkola.opolskie.pl
mailto:gabsiko51@eszkola.opolskie.pl
mailto:gabsiko51@eszkola.opolskie.pl
https://youtu.be/qly4mlXtE0s
https://eszkola-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EcAZ7CN_CrpMkfZe_1WvSnsBFFI7wDo8n0deZxDH4VOn-Q?e=uLqIDt
https://eszkola-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EcAZ7CN_CrpMkfZe_1WvSnsBFFI7wDo8n0deZxDH4VOn-Q?e=uLqIDt
https://eszkola-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stakozl81_eszkola_opolskie_pl/EcAZ7CN_CrpMkfZe_1WvSnsBFFI7wDo8n0deZxDH4VOn-Q?e=uLqIDt


9. Zapisz do zeszytu temat i notatkę cz.2. (hasło do krzyżówki). 

10. Piosenka nie musi być nudna - to może Ci się spodobać: 

https://youtu.be/iWtbA2Guel0  
11. Zrób zdjęcie wykonanej pracy z środy i dzisiejszych - przyślij na adres:  
stakozl81@eszkola.opolskie.pl 

 

Notatka do 

zeszytu cz.2. 

(zapisz): 

 

Rozwiązanie 

krzyżówki: 
 

J. 
niemieck
i 
 

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

Karta pracy przesłana na maila ucznia i MS Teams  Kontynuacja 

tematu: 

Welcher Bus 

fährt zum 

Dom? 

Historia Arkadiusz 
Pągowski/arkpago21@eszkola
.opolskie.pl 

Podręcznik “Wczoraj i dziś”  
Cele lekcji. Uczeń:  
– wyjaśnia znaczenie terminów: polityka neokolonializmu, apartheid, Autonomia 
Palestyńska, Al-Kaida  
– zna daty: ataku na World Trade Center (11 IX 2001), inwazji USA na Irak (2003)  
– identyfikuje postacie: George’a W. Busha, Osamy bin Ladena, Saddama Husajna 
 – wyjaśnia, na czym polega polityka neokolonializmu i jakie niesie za sobą skutki 
 – przedstawia przyczyny dominacji USA we współczesnym świecie  
– omawia zjawisko terroryzmu islamskiego – wyjaśnia przyczyny i skutki wojny z 
terroryzmem po 2001 r. 

Karta pracy 
zostanie 
przesłana 
mailem 

Zapisz temat: 

Konflikty na 

świecie po 

1989 r.  
Notatka 

zostanie 

przesłana 

mailem 

 

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

 

https://youtu.be/iWtbA2Guel0
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl

