
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 
przedmioto

wy 

18.05.202
0 
poniedział
ek 

J. polski  Ewelina 
Pokorska/ewepoko40@eszkola.op
olskie.pl 

Podręcznik Str. 204-207 Temat: dzieło 
filmowe. 
 
Przeczytaj 
informacje na 
temat filmu z 
podręcznika ze 
strony 204-207. 
Następnie 
zredaguj 
notatkę na 
temat historii 
filmu oraz 
wypisz 
najpopularniejs
ze gatunki 
filmowe. 
 
Lekcja online na 
platformie 
Teams o 11.30. 

Matematy                 Krzysztof Stellmach Proszę w celu utrwalenia rozwiązać test:  Uwaga brak 



ka  /krzstel81eszkola.opolskie.pl              https://gwo.pl/strony/3089/seo_link:kola-i-okregi-kl-8  
 

konsultacji 
online 

Chemia              Izabela 
Jurczyk/IZAJURC44@eszkola.opo

lskie.pl                            

Podręcznik str 185- Zapamiętaj!: przepisz z marginesu notatkę do zeszytu. 
(definicje). Następnie ze strony 182 przerysuj model grupy aminowej i model 
grupy karboksylowej oraz podpisz je. Następnie narysuj model najprostszego 
aminokwasu GLICYNY. 

 . Temat: 
Aminokwasy 

J. 
angielski 
LEKCJA 
ONLINE 
TEAMS 
10.45-
11.15 

 Alina Matusz/ 
alimatu47@eszkola.opolskie.pl                           

Podręcznik Str. 120  
Ćw. A,B,C,D 

Topic: Verbs 
and Adjectives 
with 
Prepositions – 
Czasowniki i 
przymiotniki z 
przyimkami.  
LEKCJA ONLINE  
TEAMS 
10.45-11.15 

J. 
niemiecki 

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

Karta pracy przesłana na maila ucznia i platformę MS Teams  Temat: 

Orientierung in 

der Stadt 

Wf 
 

              Dariusz Sułek/ 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.P
L                

 Temat: Co jeść i pić w trakcie treningu? 

https://www.youtube.com/watch?v=fcPnOxW0c-8 

  

Wf        Dariusz Sułek/ 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.P
L            

Temat: Ćwiczenia mięśni nóg. 

https://www.youtube.com/watch?v=tFCJaN5FbpE 

 Pamiętaj. Do 

ćwiczeń 

przygotuj sobie 

odpowiednie 

miejsce i 

przybory. Ćwicz 

pod opieką 

osoby dorosłej. 

19.05.202
0 
wtorek 

J. polski Ewelina 
Pokorska/ewepoko40@eszkola.op
olskie.pl 

Podręcznik Str. 100-
101, zad. 
1,2,3,4,5. 

Temat: Jaki ze 
mnie święty? 
 
Przeczytaj 
wiersz, a 
następnie 
wykonaj 
zadania w 
zeszycie. 

https://gwo.pl/strony/3089/seo_link:kola-i-okregi-kl-8
https://www.youtube.com/watch?v=fcPnOxW0c-8
https://www.youtube.com/watch?v=tFCJaN5FbpE


Lekcja na 
platformie 
Teams o 11. 

Informaty
ka 

     Małgorzata Stelmach 

MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzysztof Stellmach  
/krzstel81eszkola.opolskie.pl 

https://epodreczniki.pl/a/jednostki-wielkosci-danych/DpZmr9m2E 
 
Skopiuj link do wyszukiwarki www.google.pl  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Proszę o wykonanie pracy w dowolnym programie o temacie 
"Dzień Matki" i wysłanie na maila 

 

 Temat: 
Jednostki 
wielkości 
danych. 
Polecenie: 
Wykonaj 
ćwiczenie 1 i 2. 
Ćwiczenie nr 2 
prześlij na 
adres: email 
służbowy 
nauczyciela 
 
 
 

wysłanie 
pracy na 
maila 

WoS Piotr 
Gręda/piogred84@eszkola.opolski
e.pl 

Podręcznik/ aplikacja Teams/ YOU TUBE/ www.unicef.pl Str. 184-

189/ 

zadanie 5 

i 9 ze str. 

189 

Temat: 

„Problemy 

współczesn

ego świata” 

Notatka z 

lekcji, 

nacobezu 

J. 
angielski  

Alina Matusz/ 
alimatu47@eszkola.opolskie.pl                           

Podręcznik  
 
 

Str. 118/119 
– przeczytaj 
tekst DoGS 
IN A 
HUMAN 
WORLD 
Str. 119 ćw. 
D,E – 
Odpowiedzi 
zapisz w 

Topic: Reading 

comprehension 

– exercises – 

Czytanie ze 

zrozumieniem - 

ćwiczenia 

mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl
https://epodreczniki.pl/a/jednostki-wielkosci-danych/DpZmr9m2E
http://www.google.pl/


zeszycie i 
wyślij do 
sprawdzenia
! 
 

Matematy
ka 

Krzysztof Stellmach 
/krzstel81eszkola.opolskie.pl              

Proszę w celu utrwalenia rozwiązać test: 
https://gwo.pl/strony/3090/seo_link:rachunek-prawdopodobienstwa-kl-8 

 Uwaga brak 
konsultacji 
online 

Biologia        
Małgorzata Szura / 
MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL                        

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

143-151 Zapisz temat 
lekcji „Wpływ 
człowieka na 
różnorodność 
biologiczną” i 
przepisz „To 
najważniejsze” 
ze strony 150. 
Notatkę prześlij 
nauczycielowi. 
Dbaj o estetykę 
zapisu. 

Wf Dariusz Sułek/ 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.P
L                
                  

 Temat: Co się dzieje, kiedy w ogóle nie ćwiczysz? 

https://www.youtube.com/watch?v=lE5kz9ObX0M 

  

20.05.202
0 
środa 

Religia Stanisław Kozłowski/STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Wykonaj: 
1. Pomódl się modlitwą do Ducha Świętego. 
2. Posłuchaj Słowa Bożego: 

https://www.biblijni.pl/J,20,19-23  
3. Czym jest spowiedź (w skrócie): 

https://youtu.be/JsL63tn7WSw  
4. Przypomnij sobie warunki dobrej spowiedzi (trzeba znać na pamięć). 
5. To będzie istotne: https://youtu.be/aJy0T-0INyc?list=PLGhqh3tHDieUw-

fscWoz4ygGXr06MT8UT  
6. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o warunkach dobrej spowiedzi (tak bez ściemy – to 

zobacz całą serią): https://www.youtube.com/playlist?list=PLGhqh3tHDieUw-
fscWoz4ygGXr06MT8UT  
 

 Temat: 
Grzechów 
odpuszczenie. 
cz.1. 
Notatka (zapisz 
i zapamiętaj) 
cz.1: 
1. Pan Jezus, 
będąc Synem 
Bożym, miał 
władzę 
odpuszczania 
grzechów. 
2. Po 

zmartwychwsta

niu przekazał 

https://www.youtube.com/watch?v=lE5kz9ObX0M
https://www.biblijni.pl/J,20,19-23
https://youtu.be/JsL63tn7WSw
https://youtu.be/aJy0T-0INyc?list=PLGhqh3tHDieUw-fscWoz4ygGXr06MT8UT
https://youtu.be/aJy0T-0INyc?list=PLGhqh3tHDieUw-fscWoz4ygGXr06MT8UT
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGhqh3tHDieUw-fscWoz4ygGXr06MT8UT
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGhqh3tHDieUw-fscWoz4ygGXr06MT8UT


apostołom 
i ich następcom 
władzę 
odpuszczania 
grzechów. 
„Weźmijcie 
Ducha 
Świętego! 
Którym 
odpuścicie 
grzechy, są im 
odpuszczone, a 
którym 
zatrzymacie, są 
im zatrzymane”.        
(J 20, 22-23). 

J. 
angielski 

   Alina Matusz/ 
alimatu47@eszkola.opolskie.pl                                 

Ćwiczenia 
 
 
 
 

Str. 110 ćw. 
6, 7    (YOUR 
TURN) 
Str.111 ćw. 
8,9 (YOUR 
TURN) 
Str. 112 ćw. 
10 (YOUR 
TURN) 
Czekam na 
zdjęcia 
wykonanych 
ćwiczeń! 

Topic: Exam 
exercises – 
Ćwiczenia 
egzaminacyjne 
– funkcje 
językowe 

Chemia       Izabela 
Jurczyk/IZAJURC44@eszkola.opo

lskie.pl                  

Lekcja na platformie Microsoft Teams , godzina 14:00.  
Dowiemy się jak tworzy się nazwy aminokwasów, jakie mają właściwości 
fizyczne i chemiczne, zastosowanie m.in.. w przemyśle kosmetycznym. 
Poznamy również sposób powstawania wiązania peptydowego. 

 Temat: 
Aminokwasy- 
występowanie , 
właściwości i 
zastosowanie. 

J. 
niemiecki 

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

 
Lekcja online: MS Teams  godz.11:45 
 
 
 

 
 

Temat: 
Orientierung in 
der Stadt 

mailto:Wons-Wiecha/%20agawons25@eszkola.opolskie.pl
mailto:Wons-Wiecha/%20agawons25@eszkola.opolskie.pl


Zaj. z 
wych. 
 

                   
Ewelina 

Pokorska/ewepoko40@eszkola.op

olskie.pl 

https://view.genial.ly/5e9ff06543a2920da1e020c1/interactive-content-
emocjonalna-apteczka-pierwszej-
pomocy?fbclid=IwAR0s9012eEJEwW6eq5Vmy59spdodgAHLF8NOGCQmvwQPT
FO4aLLB9O3n3F8 

 Temat: 
Emocjonalna 
apteczka. 

Wf   Dariusz Sułek/ 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.P
L         

Temat: Ćwiczenia rozciągające(stretching).  

https://www.youtube.com/watch?v=Mb6gLj9FYLI 

 Pamiętaj. Do 
ćwiczeń 
przygotuj sobie 
odpowiednie 
miejsce i 
przybory. Ćwicz 
pod opieką 
osoby dorosłej. 

21.05.202
0 
czwartek 

Historia  Arkadiusz 
Pągowski/arkpago21@eszkola.opol
skie.pl 

LEKCJA  ON-LINE  8.15-8.45 PLATFORMA TEAMS 
ZESPÓŁ ZĘBOWICE PSP/8A/HISTORIA 
Podręcznik “Wczoraj i dziś” 
Uczeń: 
– wyjaśnia znaczenie terminu: Wspólnota Niepodległych Państw (WNP) 
– zna datę: powstania Wspólnoty Niepodległych Państw (1991), wejścia Polski, 
Czech i Węgier do NATO (1999), rozpadu Jugosławii (1991–1992) 
– identyfikuje postacie: Billa Clintona, Borysa Jelcyna, Władimira Putina 
– wyjaśnia okoliczności wstąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO 
– wymienia problemy, z jakimi spotkały się podczas transformacji ustrojowej 
kraje postsowieckie 
 
 

s. 239 zad. 1 
i 2 – tylko 
dla tych, 
którzy nie 
będą mogli 
uczestniczyć 
w zajęciach 
on-line 

Zapisz nowy 
rozdział: Polska 
i świat w nowej 
epoce,  
temat: Europa 
po rozpadzie 
ZSRS 

Geografia  Małgorzata Szura / 
MALSZUR28@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

9:00 – 9:30 LEKCJA ON LINE na platformie Microsoft Teams Podręcznik 
str. 172-177 
 
 

Zapisz temat 
lekcji 
„Środowisko 
przyrodnicze 
Arktyki i 
Antarktyki” i 
przepisz 
notatkę, 
otrzymasz ją na 
maila. Notatkę 
prześlij 
nauczycielowi. 

Matematy
ka  

Krzysztof 
Stellmach/krzstel812@eszkola.opo
lskie.pl 

Koła i okręgi 
 

podręcznik str. 
249 Zadania 
8,9,10 str 249 

O godz. 9.00 
odbędą się 
konsultacje on-line 
z nauczycielem. 
Nieobecnych na 

https://www.youtube.com/watch?v=Mb6gLj9FYLI


zajęciach online 

(konsultacjach) 
proszę o wysłąnie 
zdjęcia 
rozwiązania na 
maila w celu 
sprawdzenia 
(oceniane jest 

zaangażowanie 
ucznia 
 
 

Matematy
ka 

Krzysztof 
Stellmach/krzstel812@eszkola.opo
lskie.pl 

Koła i okręgi podręcznik str. 
249 Zadania 
12,13,14 str 

250 

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 
 
 
 
 

J. polski 
 

Ewelina Pokorska/ 
ewepoko40@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik Str. 158-
160, 
zad.1,2,3,4,
5,6. 

Temat: Życie na 
emigracji.  
 
Przeczytaj 
utwór literacki z 
podręcznika na 
stronie 158-
160. Następnie 
w zeszycie 
wykonaj zad. 
1,2,3,4,5,6 
 
Lekcja online na 
platformie 
Teams o 11. 
 



 

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

Podręcznik 

 

 

Str. 158-
160, 
zad.1,2,3,4,
5,6 

Temat: Życie na 
emigracji 
(kontynuacja 
poprzedniego 
tematu). 

Edb 
 

Dariusz Sułek/ 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.P
L 

Dalszy ciąg tematu…. 

Dopisz w zeszycie….. data, podpunkty. 
4. Somatyczne choroby cywilizacyjne. 

5. Problemy zdrowia psychicznego: 

 Zaburzenia zachowania 

 Zaburzenia nastroju i emocji 

 Zaburzenia lękowe 

 Samookaleczenia 

 Zaburzenia odżywiania 

Przeczytaj o Depresji, Anoreksji, Uzależnieniach behawioralnych(str. 134-136). 

 

  
Wypisz w 

zeszycie 

objawy: 

depresji, 

anoreksji, 

uzależnienia od 

internetu. 

Doradztw
o 
zawodow
e 

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

Karta pracy przesłana na maila ucznia  Temat: 
Ścieżki 
kariery 

22.05.202
0 
piątek 

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

Podręcznik Str. 295-
296, zad. 
1,2,3,4,5. 

Temat: 
Najczęstsze 
błędy językowe.  
 
Przeczytaj 
informacje na 
str. 295 
podręcznika. 
Wykonaj w 
zeszycie zad. 
1,2,3,4,5 ze str. 
296. 
 
Lekcja na 
platformie 
Teams o 11. 

mailto:DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL
mailto:DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL
mailto:Wons-Wiecha/%20agawons25@eszkola.opolskie.pl
mailto:Wons-Wiecha/%20agawons25@eszkola.opolskie.pl


WoS Piotr 
Gręda/piogred84@eszkola.opolski
e.pl 

Podręcznik/ aplikacja Teams/ YOU TUBE/prezentacje 

multimedialne 

Str. 190-

195/ 

zadanie 2 

na str. 

194 oraz 

zad.9 ze 

str. 195 

Temat: 

„Konflikty 

zbrojne na 

świecie” 

Notatka z 

lekcji, 

nacobezu 

Fizyka Gabriela 
Sikora/gabsiko51@eszkola.opolski

e.pl 

Podręcznik str. 199 – Zwierciadła płaskie (Prezentacja 

zostanie wysłana uczniom dzień wcześniej) 

 

Str. 199 
 
Zad. 1,2 str. 
202 

Rozwiązania w 
zeszycie 
 
Lekcja w 
Teamsie o 10.20 

Fizyka Gabriela 
Sikora/gabsiko51@eszkola.opolski

e.pl 

Podręcznik str. 204 – Zwierciadła wklęsłe (Prezentacja 

zostanie wysłana uczniom dzień wcześniej) 

 

Str. 204 
 
Zad. 1,2 
str.209 

Wydruk lub 
rozwiązania w 
zeszycie 

Religia 
 

Stanisław Kozłowski/STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

7. Zapisz notatkę do zeszytu cz.1. i 2. (rubryka obok). 
8. Zrób zdjęcie zapisu w zeszycie i przyślij na adres: 

stakozl81@eszkola.opolskie.pl (czeka ocena). 
 

Dla ciekawych: Posłuchaj, a nie pożałujesz – możesz się uśmiać i popłakać): 
https://youtu.be/F2OVVUpdLOc 

 

 
 

Temat: 
Grzechów 
odpuszczenie. 
cz.2. 
Notatka (zapisz 
i zapamiętaj) 
cz.2: 
3. Zwyczajną 

drogą 

odpuszczenia 

grzechów 

ciężkich 

popełnionych 

po chrzcie jest 

sakrament 

pokuty. 
4. Należy 
pamiętać, że w 
sytuacjach 
nadzwyczajnych

mailto:gabsiko51@eszkola.opolskie.pl
mailto:gabsiko51@eszkola.opolskie.pl
mailto:gabsiko51@eszkola.opolskie.pl
mailto:gabsiko51@eszkola.opolskie.pl
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl
https://youtu.be/F2OVVUpdLOc


, np. zagrożenia 
życia, już sam 
żal z miłości do 
Boga daje 
odpuszczenie 
grzechów 
powszednich 
oraz grzechów 
śmiertelnych, 
jeśli jest 
połączony z 
mocnym 
postanowienie
m przystąpienia 
do 
sakramentalnej 
spowiedzi, gdy 
tylko będzie to 
możliwe. 

J. 
niemiecki 
 

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

Karta pracy przesłana na maila ucznia i platformę MS Teams  Temat: In der 

Stadt- 

Ćwiczenia 

Historia Arkadiusz 
Pągowski/arkpago21@eszkola.opol
skie.pl 

Test z rozdziału “Upadek komunizmu” 
Test odbędzie się on-line na platformie TEAMS od godz. 13.35 do 14.20. 
Dostępny będzie w .zespole Zębowice PSP/8a/historia zakładka “Zadania” 
W razie problemów , w tych godzinach, będę dostępny na czacie w TEAMS - 
można pisać lub dzwonić 

  

 

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

 


