
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 
przedmiotow

y 

04.05.2020 
poniedziałe
k 

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

Podręcznik 
 
 
Zeszyt ćwiczeń 

Str. 276-
278,zad. 1 
 
Str. 106-108, 
zad. 3,4,5 

Temat: Trudna 
sztuka pisania- 
życiorys . 
 
Przeczytaj 
informacje na 
temat życiorysu w 
podręczniku na str. 
276 oraz 
przykładowy 
życiorys na str. 
277. Następnie 
wykonaj zad. 1 w 
podręczniku na str. 
278 oraz zad. 3,4,5 
w zeszycie ćwiczeń 
na stronie 106-108. 
 
Zapraszam na 
lekcję online w 
programie Zoom. 
Link zostanie 



przesłany na adres 
mailowy uczniów. 
Osoby, które nie 
uczestniczą w 
lekcji, proszę o 
przesłanie zdjęć 
wykonanych 
zadań. 

Matematyka                  Krzysztof Stellmach 
/krzstel81eszkola.opolskie.pl              

Styczna do okręgu, podręcznik str. 234 zad. 1,2,3 str. 235 
 

O godz. 9.00 
odbędą się 
konsultacje 
on-line z 
nauczycielem
. Link do 
konsultacji 
wraz z 
instrukcją 
zostanie 
wysłany na 
maila 
uczniów 

Nieobecnych na 
zajęciach online 
(konsultacjach) 
proszę o wysłąnie 
zdjęcia  
rozwiązania na 
maila w celu 
sprawdzenia 
(oceniane jest 
zaangażowanie 
ucznia) 

Chemia              Izabela 
Jurczyk/IZAJURC44@eszkola.opolskie.pl                            

Ze strony 164-168 w podręczniku napisz i narysuj wzór kwasu 
etanowego (octowego), ze str 168 przepisz z zapamiętaj 
definicję  : Fermentacja octowa oraz wykonaj zad 1. str 168. 

 .Zapisz temat: 
Kwas octowy. 

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

Karta pracy wysłana na maila ucznia + instrukcja  Temat: „Ich muss 
zum Internisten 
gehen” – Opis 
choroby 

wf        Dariusz Sułek/ 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL                       

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z przyborem. 
Ćwiczenia z instruktorem. 

https://www.youtube.com/watch?v=LVSMZjOwcT
Q 
Miłej zabawy. 

 Pamiętaj. Do 

ćwiczeń przygotuj 

sobie odpowiednie 

miejsce i przybory. 

Ćwiczenia wykonuj 

pod opieką osoby 

dorosłej. 

05.05.2020 
wtorek 

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

Podręcznik 
 
Zeszyt ćwiczeń 

Str.277-
279,zad.3 
 
Str. 105, 
zad.1, str. 

Temat: Trudna 
sztuka pisania- CV. 
 
Przeczytaj 
informacje na 

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


108-109, 
zad.6,7,8. 

temat CV w 
podręczniku na str. 
277-278. 
Następnie wykonaj 
zad. 3 w 
podręczniku na str. 
279 oraz w 
zeszycie ćwiczeń: 
zad. 1 na str. 105 
oraz zad. 6,7,8 na 
str. 108-109. 
 
Zapraszam na 
lekcję online w 
programie Zoom. 
Link zostanie 
przesłany na adres 
mailowy uczniów. 
Osoby, które nie 
uczestniczą w 
lekcji, proszę o 
przesłanie zdjęć 
wykonanych 
zadań. 

WoS       Piotr Gręda/ 
piogred84@eszkola.opolskie.pl                       

Podręcznik/ karta pracy/platforma epodreczniki.pl 
https://epodreczniki.pl/a/polska-w-nato/D2BDk8f7O 
 

Str. 170-171 Temat: 
„Organizacje 
międzynarodowe. 
NATO” 
Notatka z lekcji 

J. angielski                 Alina Matusz/ 
alimatu47@eszkola.opolskie.pl                   

Zobacz krótkie filmy przypominające jak stopniujemy 
przymiotniki, jak tworzymy i stopniujemy przysłówki: 
https://www.youtube.com/watch?v=GonHNxTg_RE 
stopniowanie przymiotników 
https://www.youtube.com/watch?v=vpqD7bbBmQA as…as 
https://www.youtube.com/watch?v=OG3cZ26PCLA 
stopniowanie przysłówków 
 
Następnie  wykonaj ćwiczenia online . ( SPRAWDŹ SIEBIE!) 
https://www.ang.pl/cwiczenia/835/stopniowanie-
przymiotnikow 
https://www.ang.pl/cwiczenia/834/stopniowanie-

 Topic: Adjectives 
and adverbs – 
revision. 
Przymiotniki i 
przysłówki – 
powtórzenie. 

https://epodreczniki.pl/a/polska-w-nato/D2BDk8f7O
https://www.youtube.com/watch?v=GonHNxTg_RE
https://www.youtube.com/watch?v=vpqD7bbBmQA
https://www.youtube.com/watch?v=OG3cZ26PCLA
https://www.ang.pl/cwiczenia/835/stopniowanie-przymiotnikow
https://www.ang.pl/cwiczenia/835/stopniowanie-przymiotnikow
https://www.ang.pl/cwiczenia/834/stopniowanie-przymiotnikow


przymiotnikow  as…as 
https://www.ang.pl/cwiczenia/2540/przyslowki wybór 
http://e-angielski.net/adverbs1/ tworzenie przysłówków – 
ćwiczenie 
http://www.focus.olsztyn.pl/gramatyka-przyslowki-test-
4.htmlStopniowanie przysłówków 
Dzisiaj nie wysyłasz do mnie żadnych zadań, wykonując 
ćwiczenia sam siebie oceń, w jakim stopniu opanowałeś 
zagadnięnią związane z przymiotnikami i przysłówkami! 

Matematyk
a  

                   Krzysztof Stellmach/ 
krzstel81@eszkola.opolskie.pl          

 
Styczna do okręgu, podręcznik str. 234 zad. 4,10,13 str. 236 
 

O godz. 9.00 
odbędą się 
konsultacje 
on-line z 
nauczycielem
. Link do 
konsultacji 
wraz z 
instrukcją 
zostanie 
wysłany na 
maila 
uczniów 

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                        
W ramach utrwalenia wiadomości z  działu „Ekologia” 
przygotuj prezentację podsumowującą ten dział. Możecie 
pracować w parach (oczywiście komunikacja wyłącznie zdalna) 
lub indywidualnie. Gotowe prezentacje proszę przysłać mi na 
maila. Prezentacja powinna zawierać slajdy z każdego z 
omawianych tematów – najlepiej w kolejności, tak , jak w 
podręczniku. Informacje na slajdach przedstaw za pomocą 
rysunków, schematów, zdjęć, możesz zamieścić linki do filmów 
lub sami możecie nagrać omówienie jakiegoś zagadnienia. 
Tekst na slajdach ma być przemyślany i wypunktowany. Czas 
na realizację, do 12.05..2020 Ocena, jak za sprawdzian. 
ZADANIE OBOWIĄZKOWE! 

  

informatyka      Małgorzata Stelmach 

MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl       
 
 
                  
 

Podręcznik do Informatyki dla klasy ósmej szkoły 
podstawowej. 

Str.241 
zad.16 

Temat: Zadania 
projektowe 
Zad. 16. Opracuj w 
wybranej formie 
temat coraz 
powszechniej 
stosowanych  

https://www.ang.pl/cwiczenia/834/stopniowanie-przymiotnikow
https://www.ang.pl/cwiczenia/2540/przyslowki
http://e-angielski.net/adverbs1/
http://www.focus.olsztyn.pl/gramatyka-przyslowki-test-4.html
http://www.focus.olsztyn.pl/gramatyka-przyslowki-test-4.html
mailto:MALSTEL60@eszkola.opolskie.pl


 
 
 
 
 
 
 

robotów i 
sterujących nimi 
komputerów. 
Zadanie prześlij na 
e-mail  służbowy 
nauczyciela 

06.05.2020 
środa 

J. angielski Alina Matusz/ 
alimatu47@eszkola.opolskie.pl 

Ćwiczenia Str. 39 zad. G 
Skorzystaj z 
informacji w 
podręczniku 
na str. 163.  
ZADANIE 
NAPISZ  W 
WORDZIE I 
PRZYSLIJ! 

Topi: Writing a 
postcard. Pisanie 
pocztówki 

Chemia                                 Izabela 
Jurczyk/IZAJURC44@eszkola.opolskie.pl                                   

Podręcznik str-169-173. Napisz w zeszycie ze str 169 Co to są 
wyższe kwasy karoksylowe - wymień trzy. Napisz również ze 
str 172 co to są mydła i narysuj schemat ich podziału . 
Obejrzyj filmik 
https://www.youtube.com/watch?v=ZiqQ1-sT_go 

 Temat: Wyższe 
kwasy 
karboksylowe. 

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

Karta pracy wysłana na maila ucznia + instrukcja  Temat: Beim Arzt- 
Powtórzenie 
wiadomości 

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

Materiał powtórzeniowy oraz karta pracy przesłane na maila 
uczniów. 
 
 

 
 

Zapisz temat: Jak 
napisać dedykację i 
gratulacje?- 
powtórzenie 
 
Na podstawie 
przesłanych 
materiałów 
przeczytaj 
informacje o 
dedykacji i 
gratulacjach, a 
następnie wypełnij 
kartę pracy. 
 
Zapraszam na 
lekcję online w 

https://www.youtube.com/watch?v=ZiqQ1-sT_go
mailto:Wons-Wiecha/%20agawons25@eszkola.opolskie.pl
mailto:Wons-Wiecha/%20agawons25@eszkola.opolskie.pl


programie Zoom. 
Link zostanie 
przesłany na adres 
mailowy uczniów. 
Osoby, które nie 
uczestniczą w 
lekcji, proszę o 
przesłanie zdjęć 
wykonanych 
zadań. 
 

Doradztwo 
zawodowe 

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

Karta pracy wysłana na maila ucznia 
 
 

 Temat: Miasto 
zawodów- gra 
interaktywna 

07.05.2020 
czwartek 

Historia  Arkadiusz 
Pągowski/arkpago21@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik “Wczoraj i dziś” 
Proszę przeczytać tekst i w zeszycie odpowiedzieć na pytania: 

1. Co to była Pomarańczowa Alternatywa? 
2. W jakim celu organizowano happeningi? 

Za kogo przebierali się  uczestnicy happeningów we 
Wrocławiu? 

s. 218-219 Temat: Tajemnice 
minionego wieku. 
Jak Pomarańczowa 
Alternatywa 
walczyła z 
komunizmem? 

Geografia  Małgorzata Szura / MALSZUR28@ 

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

154-161 Zapisz temat lekcji 
„Środowisko 
przyrodnicze 
Australii i Oceanii” 
i przepisz notatkę, 
otrzymasz ją na 
maila. 

Matematyk
a  

Krzysztof 
Stellmach/krzstel812@eszkola.opolskie.pl 

 
Wzajemne położenie dwóch okręgów, podręcznik str. 238 zad. 
1,2,3,4 str. 239 
 
 

O godz. 9.00 
odbędą się 
konsultacje 
on-line z 
nauczycielem
. Link do 
konsultacji 
wraz z 
instrukcją 
zostanie 
wysłany na 
maila 
uczniów 

Nieobecnych na 
zajęciach online 
(konsultacjach) 
proszę o wysłąnie 
zdjęcia  
rozwiązania na 
maila w celu 
sprawdzenia 
(oceniane jest 
zaangażowanie 
ucznia) 

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


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

Materiał powtórzeniowy oraz karta pracy przesłane na adres 
mailowy uczniów 
 
 

 Temat: jak napisać 
życzenia?-
powtórzenie. 
 
Na podstawie 
przesłanych 
materiałów 
przeczytaj 
informacje o 
życzeniach, a 
następnie wypełnij 
kartę pracy. 
 
Zapraszam na 
lekcję online w 
programie Zoom. 
Link zostanie 
przesłany na adres 
mailowy uczniów. 
Osoby, które nie 
uczestniczą w 
lekcji, proszę o 
przesłanie zdjęć 
wykonanych 
zadań. 
 

EdB Dariusz Sułek/ 
DARSULE16@ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Kontynuujemy temat……..  

T: Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia. 

 

Dopisz w zeszycie…… 

Zachowania prozdrowotne- mające korzystny 

wpływ na człowieka.  

 

 Aktywność fizyczna 

 Racjonalne odżywianie 

 Sen 

 Kontrola zdrowia i profilaktyka 
 

  



Zachowania ryzykowne- mające negatywny 

wpływ na człowieka. 

 Palenie tytoniu 

 Picie alkoholu 

 Dopalacze 
 

Przeczytaj w książce o (Zachowaniu prozdrowotnym i 

ryzykownym) str. 121- 127. 

 

  

08.05.2020 
piątek 

WoS Piotr 
Gręda/piogred84@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik/ karta pracy/You Tube 
https://www.youtube.com/watch?v=WCo0jhC-OEI 

Str. 174-175 Temat: „Unia 
Europejska”. 
Notatka z lekcji 

Fizyka Gabriela 
Sikora/gabsiko51@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik 
Prezentacja zostanie wysłana dzień wcześniej. 

Str. 191, zad. 
1,2 

Temat: Obrazy 
tworzone przez 
soczewkę 
rozpraszającą. 

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

Klasówka z zakresu tematycznego:  U lekarza, choroby, 
dolegliwości 

 Klasówka online 

Historia Arkadiusz 
Pągowski/arkpago21@eszkola.opolskie.pl 

Podręcznik “Wczoraj i dziś” 
Zwróć uwagę na: 

 Najważniejsze wydarzenia jesieni Narodów w Polsce, 
Czechosłowacji, na Węgrzech i w Rumunii 

Proces jednoczenia Niemiec i rozpadu ZSRS. 

Zad. 2 s. 223 
Zad. 1 s. 225 

Temat: Rozpad 
bloku 
wschodniego. 
Notatka i instrukcje 
do zadań zostaną 
przesłana drogą 
mailową. 

religia Stanisław Kozłowski/STAKOZL81@ 
ESZKOLA.OPOLSKIE.PL 

Wykonaj:  
1. Pomódl się modlitwą do Ducha Świętego. 
2. Zobacz wyjaśnienie kim jest Duch Święty: 

https://youtu.be/v20Sve8ePfA  
3. Zobacz szczegóły: 

https://youtu.be/1UVDjyQ-YtY  
4. Zapisz notatkę do zeszytu (tabelka obok). 
5. Zrób zdjęcie zapisu w zeszycie i przyślij na adres: 

stakozl81@eszkola.opolskie.pl (czeka ocena). 
6. Jako zadanie: wyszukaj w podręczniku i zapisz OWOCE 

DUCHA ŚWIĘTEGO. 
7. Dla mających OCHOTĘ NA WIĘCEJ proponuję obejrzenie 

 
 

 
Temat: Duch 
Święty -Pan i 
Ożywiciel. 
 
Notatka (zapisz i 
zapamiętaj): 
1. Wyznajemy: 
Wierzę w Ducha 
Świętego. 
2. Zesłanie Ducha 
Świętego było 

https://www.youtube.com/watch?v=WCo0jhC-OEI
mailto:gabsiko51@eszkola.opolskie.pl
https://youtu.be/v20Sve8ePfA
https://youtu.be/1UVDjyQ-YtY
mailto:stakozl81@eszkola.opolskie.pl


filmu o tym, jak dzisiaj działa Duch Święty:  
https://youtu.be/047dM9FM9q4  
I małego do tego wyjaśnienia: https://youtu.be/N-9UT1FipJk  
UWAŻAJ PODCZAS ZADANIA DLA CHĘTNYCH – MOŻE CI 
„OPAŚĆ SZCZĘKA”. 
 

6. JEŚLI CHCESZ, pomyśl: 
https://youtu.be/jxc1KCdYt3w   
 

pierwszym darem 
Chrystusa 
uwielbionego po 
wniebowstąpieniu 
dla powstającego 
Kościoła. Dzięki 
temu uczniowie 
zrozumieli 
nauczanie Pana 
Jezusa i potrafili je 
przekazywać 
innym ludziom. 
4. Duch Święty jest 
Bogiem – trzecią 
osobą Trójcy 
Przenajświętszej, 
która jest 
skierowaną do 
ludzi osobową 
Miłością łączącą 
Ojca z Synem. 
5. Charyzmat to 
dar Ducha 
Świętego. 
Duch Święty 
udziela różnych 
charyzmatów 
dla dobra Kościoła, 
ludzi i całego 
świata. (mądrości, 
rozumu, rady, 
męstwa, 
umiejętności, 
pobożności, 
bojaźni Bożej). 
6. Życie według 
darów Ducha 
Świętego przynosi 
w nas szczególne 
Owoce Ducha 
Świętego.  

https://youtu.be/047dM9FM9q4
https://youtu.be/N-9UT1FipJk
https://youtu.be/jxc1KCdYt3w


7. Aby Duch Święty 
mógł zacząć działać 
cuda w moim 
życiu: 
-  w pierwszej 

kolejności trzeba 

tego chcieć,  

- potem w 

modlitwie z wiarą 

należy otworzyć się 

na działanie Ducha 

Świętego 

- i z nadzieją 

zaprosić Go, aby z 

mocą wkroczył w 

naszą 

rzeczywistość. 
 

 

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

 


