przedmiot

Zadania do wykonania

Sposób ocenienia

termin

Język polski

Realizujemy epokę Odrodzenie
Zadania: 1.Obejrzeć relację ze spektaklu zamieszczoną z
Teamsach w 26.03.
2. Czytanie ze zrozumieniem zamieszczone w Teamsach
zadania do 26.03.
3. Zaległe prace z czytania ze zrozumieniem zamieszczone w
Teamsach.
Tematy zamieszczone w One Note z wyszczególnieniem
tygodni. Zamiesczone są tam zagadnienie, najważniejsze treści
do opanowania, filmy, zadania do opracowania
1. Wzorcowy obraz szlacheckiego życia – Żywot człowieka

Czytanie ze
zrozumieniem –
ocena
Zadania
analizowane online na bieżąco
zgodnie z podaną
temtyką w
Teamsach

26.03

Kontakt z
nauczycielem
Jowita Staszczuk
Teams czat

poczciwego Mikołaja Reja.
2. Poezja religijna Jana Kochanowskiego.
3. Świat myśli Jana Kochanowskiego, utrwalony w Pieśniach.
4.Ćwiczenie umiejętności – interpretacja tekstu.

matematyka

Język angielski

Wszystkie materiały znajdują się w One Note (w odpowiednim
rozdziale). Tam znajdują się: treści zadań, animacje i filmy
przygorowane specjalnie dla uczniów XVII LO.
1/ Wykres funkcji liniowej
2/Szkicowanie wykresu funkcji przedziałami liniowej. Wykres
funkcji z wartością bezwzględną.
3/ Własności funkcji liniowej
Grupa Iwona Hibner
Przerabianie materiału z podręcznika Unit 4 str. 40, oraz zeszyt
ćwiczeń str. 34, lekcja z TED.com - ćwiczenia na przymiotniki –
dyskusja na temat podejmowanych wyzwań w następnym
tygodniu na lekcji online, ćwiczenia w MS Forms

Wykonywanie
bieżących zadań
zgodnie z treścią
zamieszczoną w
OneNote

Test w Forms,
karta pracy w MS
Teams

Tomasz
Ogrodnik MS
Teams czat
23.03.2020
24-25.03.2020
26-27.03.2020
27.03.2020

Iwona Hibner
E-mail, czat na
Teams

Język angielski

Grupa Anna Leszczyńska
1. Space – sway
2. Coronavirus (artykuł, ćwiczena, writing)
3. Zadania z platformy Focus
4. Speech na dowolny temat (1-2 minut) – do dyskusji

Testy Forms,
quiziz, Teams

25.03

e-mail, czat
Teams

historia

Realizuję tematy według układu podręcznika
Polska Piastów
1. Działania Kazimierza Odnowiciela, Bolesława

Uzupełnienie
zaległej pracy
pisemnej “Ocena
działań władcy
piastowskiego”

Ostateczny termin
27.03

Konsultacje, email, teams

Odp. na mail

31.03

Śmiałego, Bolesława Krzywoustego (tematy w podręczniku
dział V – temat 4 i 5
2. Rozbicie dzielnicowe w Polsce
Ćwiczenie 1,2,3 str. 221 (w pkt)
wos

Temat z podręcznika-Sejm i Senat. Proszę zrobić zad.2- Wyjaśnij
znaczenie podanych terminów: mandat poselski, senatorski,
immunitet parlamentarny, klub parlamentarny, kworum.
Zad.4 Wymień kompetencje Zgromadzenia Narodowego RP.
Obejrzeć krótkie filmiki zamieszczone na Teamsach.
Poprawa sprawdzianu “Aktywność obywatelska” dla chętnych.

Poprawa
sprawdzianu-test
w formsach
26.03.2020 (w
czasie lekcji).

26-27.03.2020

Teamsy, e-mail,
czat

Język niemiecki
podstawowy / Marzena
Cichosz

Dokładny opis lekcji w Teamsach. Będziemy zajmować się
uzyskiwaniem informacji o udziale w projekcie
międzynarodowym oraz ćwiczyć rozumienie relacji z udziału w
takim projekcie ( materiał do lekcji znajduje się na stronie 33
podręcznika).
1) str 76 w ćwiczeniach - Proszę zrobić ćw 1, następnie
zeskanować kod QR i obejrzeć film. Po filmie proszę zrobić
zadanie 2,3,5.

Zadania do
przesłania w
Teamsach

25.03.2020

Teams, czat,
służbowy email
– w ostateczności

Proszę się
podpisać i
przesłać zrobioną

25.III 12.00

Teamsy, chat,
email

Język niemiecki Justyna Gudel

2) 25.III o 13.00 widzimy się na lekcji online. Temat: Hier wohne
ich. Proszę mieć podręczniki i ćwiczenia przy sobie

pracę na
Teamsach

fizyka

Karta pracy powtórkowa + prezentacja z wybranego tematu
(od przyszłego tygodnia zajęcia online na teamsach)

online

Karta pracy 23.03
Prezentacja – 30.03

E-mail, czat i
zespół na
teamsach

Biologia

Zadania do wykonania na teamsach, Spotkanie on-line 25.03
godz. 13.30
Zadania w notesie zajęć. Nauczyciel dostępny na czacie w czasie
całej lekcji, możliwość wideokonferencji na życzenie uczniów.

Na bieżąco
odsyłając prace

27.03

Teamsy, chat
On-line

Udział w zajęciach
i wykonane
zadania,
umieszczone w
notesie zadań.

25.03

Teamsy, email

EDB

Temat – "Bezpieczeństwo ratownika jest najważniejsze" >
opracowanie tematu w oparciu o przygotowany scenariusz
lekcji z e-podręcznika > link do tematu
https://epodreczniki.pl/a/bezpieczenstwo-ratownika-jestnajwazniejsze/D1D6p9A44

Teamsy, zadanie – 27.03 lekcja
test sprawdzający
do rozwiązania >
samoocena

Teamsy - w
ramach zespołu
klasowego na
lekcji, czat,
e-mail

Geografia

Temat: Budowa wnętrza Ziemi. Skały

Zadania do
przesłania w
Teamsach

Teamsy

Wychowanie-fizycznedziewczęta

w ćwic Zesta zeń do wykonania w domu.Przesłane na teams

Tabela aktywności Do końca marca
Co udało Ci się
zrobić?

Język francuski

Religia

27.03

Teams,email

e-mail
wujke.halina

