
Harmonogram zadań Nr 2  dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Powstańców Śląskich w Zębowicach w ramach zdalnego nauczania  

z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

 

Nauczanie zdalne dotyczy: j. polski,  matematyka, języki obce, historia, WOS, geografia, biologia, chemia, fizyka, przyroda. 

Klasa:  VIII  wychowawca: Ewelina Pokorska 

Termin:  26 marca 2020 r – 10  kwietnia 2020 r.  

Data  Plan 
lekcji  

Nauczyciel/ 
e-mail służbowy 

 

Podręcznik/ ćwiczenia/ 
Adres platformy internetowej 

Nr strony/  
Nr zadania 

Zeszyt 
przedmiotowy 

 

06.04.2020 
 
poniedziałek 
 

J. polski  ewepoko40@eszkola.opolskie.pl Przeczytaj tekst z podręcznika na str. 136-137 136-137 Zapisz temat 
lekcji: Adam 
Mickiewicz- autor 
polskiej epopei 
narodowej. 
Następnie 
przeczytaj tekst 
na str. 136-137 i 
zredaguj w 
zeszycie notatkę 
na temat życia i 
twórczości Adama 
Mickiewicza. 
Następnie zrób 
zdjęcie i prześlij 
notatkę na mój 
adres. 
Lekcja online o 11 



Matematyka  Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

Podrecznik  proszę przeanalizować str 260 i na tej podstawie 
rozwiązać zad. 3,4 s.262 
 

Uwaga: W 
poniedziałek od 
godz. 8.55-9.25 
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.pl 

Podręcznik :  Temat lekcji - Szereg homologiczny alkoholi.  
 
https://epodreczniki.pl/a/alkohole---budowa/DHDcDTyOx Z 
załączonego linku przeczytaj zagadnienie nr 3: Alkohole to 
pochodne węglowodorów 

138 - 141 Zapisz temat, 
przeczytaj cały  
temat, następnie 
do zeszytu 
przepisz notatkę z 
całego punktu 3 z 
linku załączonego, 
łącznie z 
przepisaniem 
tabelki. Bez 
ćwiczeń. 

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

Uczniowie otrzymają na maila kartę pracy + instrukcję  Zapisać temat:  
„Czas przeszły 
Perfekt z 
czasownikami 
złożonymi 
rozdzielnie” 

wf Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

1. WF w domu- ćwiczenia mięśni brzucha: 
https://www.youtube.com/watch?v=cppA-_eUX_g  
2. Przygotuj dla siebie i innych członków rodziny „zdrowe 
śniadanie”. Jeśli chcesz podziel się z koleżanką, kolegą pomysłem 
na „zdrowe śniadanie” (składniki, sposób przygotowania, zdjęcie).  
 
 

 Do ćwiczeń 
potrzebujesz: 
strój sportowy, 
miejsce do 
ćwiczeń. 
Ćwiczenia 
wykonujemy bez 
przyrządów. W 
razie potrzeby rób 
przerwy. 
Powodzenia 

https://epodreczniki.pl/a/alkohole---budowa/DHDcDTyOx
https://www.youtube.com/watch?v=cppA-_eUX_g


Do sporządzenia 
„zdrowego 
śniadania 
„wykorzystaj 
składniki 
dostępne w 
domu. 

07.04.2020 
wtorek 

J. polski ewepoko40@eszkola.opolskie.pl Uczniowie otrzymają na maila kartę pracy wraz z instrukcją i 
materiałami pomocniczymi. Będzie również potrzebny 
egzemplarz „Pana Tadeusza”. 

 Zapisz temat:  W 
atmosferze 
soplicowskiego 
dworu. 
Wypełnij kartę 
pracy przesłaną 
na maila.  
Lekcja online o 11 

WoS Piotr Gręda/ 
piofred84@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik/ karta pracy/ film edukacyjny na YOU TUBE 
https://www.youtube.com/watch?v=SmKgCIjYJ8U 
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany 

https://www.youtube.com/watch?v=pO5PoGzkxAo 

 

Podręczno str. 
82-87, zadania 
nr 3,4,5 ze str. 
86 

Szczegóły 

wykonania 

notatki z lekcji 

zamieszczone w 

załączniku 

zakładki „Zadanie 

domowe” 
 

J. angielski Alina Matusz 
ALIMATU47@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 
 

Wysłuchaj krótkiego wykładu na temat zdań oznajmujących w 
mowie zależnej 
https://www.youtube.com/watch?v=wM0zwX_GEF8&t=186s 
oraz przeczytaj informację z podręcznika na str. 156 nr 8.2 
 
Podręcznik 

 
Wykonaj 
ćwiczenie: 
Str. 157 ćw. A 

Topic: Reported 
Speech-
Statements 
 
 
Rozwiązania 
zapisz w zeszycie. 
Zrób zdjęcie/skan 
rozwiązanego 
zadania i mi 
przyślij 

Matematyka  Krzysztof Stellmach 
Krzstel81eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik  proszę przeanalizować str 260 i na tej podstawie 
rozwiązać zad. 5,6 s.262 
 

Uwaga: W 
wtorek od godz. 
9.50-10.20 
odbędą się 
konsultacje on-
line z 

Wysłać skan lub 
zdjęcie  
rozwiązania na 
maila w celu 
sprawdzenia 
(oceniane jest 

https://www.youtube.com/watch?v=SmKgCIjYJ8U
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
https://www.youtube.com/watch?v=pO5PoGzkxAo
https://www.youtube.com/watch?v=wM0zwX_GEF8&t=186s


nauczycielem. 
Link do 
konsultacji wraz 
z instrukcją 
zostanie 
wysłany na 
maila uczniów 

zaangażowanie 
ucznia 

Informatyka 
 

Małgorzata Stelmach 

MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl 

https://epodreczniki.pl/a/zaawansowane -wykorzystywanie-
zasobow-internetu/DBCq8UN4o 

 Wykonaj ćw.1 

zapisz dokument 
na komputerze i 
prześnij na e-mail 
służbowy 
nauczyciela 

Biologia Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 
Podręcznik. 
Obejrzyj film, link otrzymasz na maila, dzień przed lekcją. 

107-110 Zapisz temat 
„Pasożytnictwo” i 
przepisz „To 
najważniejsze” ze 
str. 110. Dbaj o 
estetykę zapisu. 

08.04.2020 
środa 

J. polski ewepoko40@eszkola.opolskie.pl Na adres mailowy otrzymasz kartę pracy z instrukcją i materiałami 
pomocniczymi. Potrzebny będzie Ci również egzemplarz „Pana 
Tadeusza”. 

 Zapisz temat: 
Spotkanie z 
bohaterami 
lektury pt. „Pan 
Tadeusz”. 
Wypełnij kartę 
pracy. 
Lekcja online o 11 

J. angielski Alina Matusz 
ALIMATU47@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Wysłuchaj krótkiego wykładu na temat zdań pytających oraz 
poleceń i rozkazów w mowie zależnej 
https://www.youtube.com/watch?v=E84oLaMbuSw Mowa 
zależna-  pytania 
https://www.youtube.com/watch?v=SPpg0L6Zl8s  Mowa zależna-  
polecenia 
oraz przeczytaj informację w podręczniku na str. 157 nr 8.3 
 
Podręcznik 
 
Dodatkowo poćwicz  mowę zależną online : 
https://www.perfect-english-grammar.com/reported-speech-
exercise-4.html 

Wykonaj 
ćwiczenie 
Str. 157 ćw. B 

Rozwiązania 
zapisz w zeszycie . 
Zrób zdjęcie/skan 
rozwiązanego 
zadnia i mi przyślij 

https://epodreczniki.pl/a/zaawansowane
https://www.youtube.com/watch?v=E84oLaMbuSw
https://www.youtube.com/watch?v=SPpg0L6Zl8s
https://www.perfect-english-grammar.com/reported-speech-exercise-4.html
https://www.perfect-english-grammar.com/reported-speech-exercise-4.html


Chemia Izabela Jurczyk 
IZAJURC44@eszkola.opolskie.pl 
 

Podręcznik :  Temat lekcji- Metanol – alkohol metylowy. 
 

STR 142-148 Zapisz temat, 
przeczytaj z 
podręcznika tylko 
informacje 
dotyczące 
METANOLU, 
następnie do 
zeszytu przepisz 
notatkę z całego 
punktu 2 z linku 
załączonego, 
łącznie z 
przepisaniem 
tabelki- Bez 
wykonywania 
polecenia2. 
Proszę przepisać 
zastosowanie i  
przerysować 
wszystko łącznie z 
piktogramem – 
TRUCIZNA. 
 

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

Uczniowie otrzymają na maila kartę pracy + instrukcja  Zapisać temat: 
„Präteritum 
czasowników 
haben i sein” 

 

 

 

 

 

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

 


