
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 
przedmiotow

y 

30.03.20
20 
poniedzi
ałek 

J. polski  Ewelina 
Pokorska/ewepoko40@eszkol
a.opolskie.pl 

 
 
 
 

Próbny egzamin z języka polskiego 
 

 Uczniowie 
wysyłają 
odpowiedzi na 
skrzynkę służbową 
pani Eweliny 
Pokorskiej 

Matematyka                                  

Chemia                                  

J. niemiecki                                 

wf                                 

31.03.202
0 
wtorek 

J. polski Krzysztof 
Stellmach/krzstel81@eszkola.
opolskie.pl 

 
 
 
 

Próbny egzamin z matematyki 
 

 Uczniowie 
wysyłają 
odpowiedzi na 
skrzynkę służbową 
pana Krzysztofa 
Stellmacha 

WoS                                



J. angielski                                

Matematyka                                 

Biologia                                

informatyka                                

01.04.20
20 
środa 

J. angielski Agata Wons-Wiecha/ 
agawons25@eszkola.opolskie
.pl 
Alina Matusz/ 
alimatu47@eszkola.opolskie.
pl 

 
 
 
 

Próbny egzamin z języka angielskiego 
 i języka niemieckiego 

 

 Uczniowie 
wysyłają 
odpowiedzi na 
skrzynkę służbową 
do pani Agaty 
Wons-Wiechy 
(język niemiecki) 
lub pani Aliny 
Matusz (język 
angielski) 

Chemia                               

J. niemiecki                               

J. polski                               

02.04.20
20 
czwartek 

Historia  Arkadiusz 
Pągowski/arkpago21@eszkola
.opolskie.pl 

Podręcznik “Wczoraj i dziś” Proszę zapisać 
temat: s. 195 zad. 
2 (praca z tekstem 
źródłowym), 
s. 197 ćw. 1 

Zadania wykonaj 
na kartce. Notatka 
zostanie wysłana 
pocztą 
elektroniczną 

Geografia  Małgorzata Szura / 
MALSZUR28@ 

ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik. 
Obejrzyj film, link otrzymasz na maila. 

126-131 Zapisz temat 
„Urbanizacja w 
Ameryce” i 
przepisz notatkę, 
którą otrzymasz na 
maila. Dbaj o 
estetykę zapisu. 

Matematyka  krzstel812@eszkola.opolskie.
pl 

Podręcznik Str. 258-259 Proszę zapoznać 
się z treścią stron 
258-259 oraz 
spróbować  w 
zeszycie rozwiązać 
zadanie 1,2 ze 
str,262, a 
następnie przesłać 

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


skan/zdjęcie 
rozwiązania na 
maila. 

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

Podręcznik.  
Przeczytaj tekst Sławomira  Mrożka pt. „Artysta” 

Str. 232 Zapisz temat: 
Artysta czy 
celebryta? 
Po przeczytaniu 
tekstu wypełnij 
kartę pracy 
przesłaną przez 
nauczyciela na 
maila. Skorzystaj z 
notatek 
pomocniczych, 
które również 
zostaną przesłane. 
Zapraszam na 
lekcję online w 
aplikacji Discord. 

EdB Dariusz Sułek 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLS
KIE.PL 

Podręcznik- Żyję i działam bezpiecznie. Przeczytaj działy- 1. Zadławienie, 2. 
Zawał serca. 3. Udar mózgu.  
Obejrzyj film edukacyjny: 
https://www.youtube.com/watch?v=D86b4oqj2qs 

 Zapisz temat i 
punkty. 
T: Inne groźne 
przypadki. 

1. Zadławie
nie 

2. Zawał 
serca 

3. Udar 
mózgu 

03.04.20
20 
piątek 

WoS Piotr 
Gręda/piogred84@eszkola.op
olskie.pl 

Podręcznik/ karta pracy/ film edukacyjny na YOU TUBE dotyczący 
samorządu wojewódzkiego 
https://www.youtube.com/watch?v=uT1LXdXv0y4&list=PLm7foA09EuGi9ze
AUxleUD0y7lQxLpfdw&index=7 
 

Podręcznik str. 
78-81 

Temat: „Samorząd 
wojewódzki” 
Szczegóły 
wykonania karty 
pracy zostaną 
uczniom przesłane 
poprzez e-mail 

Fizyka Gabriela Sikora  

gabsiko51@eszkola.o

polskie.pl 

Podręcznik str. 164 – Światło i cień Zad. 1, 2, 3  

str. 168 

Rozwiązania 

w zeszycie 
 

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

Uczniowie otrzymają na maila kartę pracy + instrukcję  TEMAT: 
Leseverstehen- 

mailto:gabsiko51@eszkola.opolskie.pl
mailto:gabsiko51@eszkola.opolskie.pl


.pl ćwiczymy 
rozumienie 
tekstów czytanych 

Historia Arkadiusz 
Pągowski/arkpago21@eszkola
.opolskie.pl 

Podręcznik s. 200 
 

Proszę zapisać 
temat 
“Powtórzenie 
wiadomości z 
rozdziału “Polska 
po II wojnie 
światowej”   i 
wykonać  pisemnie 
na kartce dwa 
dowolnie  wybrane 
zadania s. 200 
(sprawdź się) 
Zagadnienia do 
testu 
powtórzeniowego 
zostaną przesłane 
drogą 
elektroniczną 

religia Stanisław 
Kozłowski/STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Podręcznik CODZIENNOŚĆ UCZNIÓW JEZUSA - ZBAWICIELA. Obejrzyj filmik: 

 

https://youtu.be/

QxFNXbBI94Q 

 

 

 

Temat: Zstąpienie 

do piekieł i 

zmartwychwstanie 

Pana Jezusa.  

 

UWAGA: 

Uczniowie, którzy 

oddali zeszyty do 

sprawdzenia 

proszeni są o 

założenie 

dodatkowego 

zeszytu (cienkiego) 

na czas nauki 

zdalnej. 

 

Notatka: 

1. Pan Jezus 

wiedział o tym, że 

czeka Go wielkie 

https://youtu.be/QxFNXbBI94Q
https://youtu.be/QxFNXbBI94Q


cierpienie. 

Dobrowolnie, z 

miłości do mnie, 

przyjął je na siebie.  

2. Zstąpił do 

piekieł – krainy 

zmarłych (którzy 

żyli w przyjaźni z 

Bogiem) 

oczekujących 

Zbawienia by 

otworzyć im 

bramy Nieba. (Nie 

chodzi tu o piekło 

jako stan 

wiecznego 

potępienia i 

oddzielenia od 

Boga). 

3. 
Zmartwychwstani
e Pana Jezusa to 
najważniejsza 
prawda naszej 
wiary. 

 
 

 

 

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

 


