przedmiot
j. polski -rozszerzenie

Zadania do wykonania
23.03 Zadania matury ustnej
24.03 Arkusz rozszerzony 2018 ( w plikach).
25.03 Zadania matury ustnej; Jaki jest człowiek
moralnie? Dobry czy zły? (w plikach)
26.03 Romantyzm - powtórzenie
27.03 Artysta i sztuka. Portret artysty (w
plikach)

Sposób ocenienia
Kryteria maturalne, %
aktywność

termin
Arkusz
maturalny do
27.03 godz.
18.00

Kontakt z nauczycielem
Dorota Brylska
MS Teams czat/poczta
24.03. online

Matematyka – grupa
międzyoddziałowa –
zakres rozszerzony

Poniedziałek 23.03 - wykonujecie arkusz:
Zestaw 4. Arkusz 5 (nie spotykamy się)
Wtorek 24.03 - wykonujecie arkusz: Nowa
Era 2019 (w plikach)
Spotkanie on-line (z omawianiem zadań z
arkuszy zestawu 4) godz. 14.10 - 15.40 (*)
Środa 25.03 - wykonujecie arkusz maturalny
Nowa Era 2018 (w plikach)
Spotkanie on-line (z omawianiem zadań Nowa
Era 2019) godz. 9.50 - 11.30 (*)
Czwartek 26.03 - wykonujecie arkusz
maturalny OPERON 2020 - podstawa (w
plikach)
Spotkanie on-line (z omawianiem zadań Nowa
Era 2018) godz. 13.05 - 13.50 (*)
Piątek 27.03 - wykonujecie arkusz maturalny
OPERON 2020 - rozszerzenie (w plikach)
Spotkanie on-line (z omawianiem zadań
OPERON 2020) godz. 9.50 - 10.35 (*)
Ćwiczenia na formę pisemną-rozprawka –
opinion essey-omówienie podczas lekcji online
i karta pracy oraz przesłanie rozprawki;

Aktywność na spotkaniach

23-27.03.2020

Tomasz Ogrodnik
MS Teams czat

Ocena z rozprawki po
omówieniu ćwiczeń

31 marca

Anna Klein

Angielski

Angielski
Anna Leszczyńska

Niemiecki podst

Niemiecki kont

Historia i
społeczeństwo

biologia

Arkusz maturalny-rozumienie tekstu
czytanego, słuchanego, środki językowe,
Słownictwo z działu jedzenie – karta pracy,
zagadnienia do dyskusji, test
2 matury ustne – zrobione on-line

Ocena z karty pracy i
sprawdzian ze słownictwa w
teams
Forms, quizziz, prace
pisemne i karty pracy

27 marca
27 marca

MS teams- lekcje online(
poniedziałek, piątek ), czat,
emaile.

20 marca
(zrobione)

Mail, czat w teams,
spotkania

2 prace pisemne maturalne
Zadanie na czytanie, słownictwo i artykuł do
napisania

25 marca
(zadane w
zeszłym tyg.)

Matura ustna
Beim Arzt + Modalverben
Zadania w OneNote: filmik na YT, wypisanie
symptomów choroby na podst filmu,
odpwoedzi na pytania: Co on musi / może
robić? - pisemnie w notatkach. Zadania
gramatyczne – link, zad na Teams. Spotkanie
online wtorek 24.04 10.45
Wenn ich eine Milion hätte... tryb
przypuszczający
Zadania w OneNote: zobaczyć filmik (link),
zanotować zdania z filmu, porónać je z
podanymi zdaniami, wnioski i omówienie na
spotkaniu online 24.03 godz. 9.50
Zadania, praca z tekstem źródłowym,
powtórzenie materiału do testu.

27.03.
26.03.

OneNote, Teams, Outlook

Aktywność Teams, OneNote

26.03.

Teams, OneNote, Outlook

Zadnia w Teams ,
Testy w Forms

27 marca

Piotr Jóżwiak
Teams, E-mail

Na bieżąco odsyłając prace

27.03

Teamsy, chat
On-line

Zadania do wykonania na teamsach, Spotkanie
on-line 27.03 godz. 12.00 - 13.30

Aktywność na Teams,
OneNote, zrobienie zadań

przyroda
Matematyka -podstawa
Historia - rozszerzenie

Geografia

j.polski - podstawa

Wychowanie-fizyczne
Grupa Ani Arndt

Zadania do wykonania na teamsach
Zadania do wykonania na teamsach , Funkcje powtórki, karty pracy.
Zadania maturalne - starożytność i
średniowiecze
Uzupełnienie zaległych prac i prezentacji

Na bieżąco odsyłając prace
Na bieżąco odsyłając
rozwiązania zadań
Do wglądu

27.03
25.03

Teamsy, chat
Teamsy, E-mail

Na bieżąco

Konsultacje indywidualne,
e-mail

Wysłanie na e-maila

Ostateczny
termin 31.03

Rozwiązywanie arkuszy maturalnych
Powtórka do matury - spotkanie online
25.03.2020 12:30
Matura ustna – plik
Zadania maturalne – pisemie z odesłaniem
Tematy:
1. Tango S. Mrożka.
2. Podróże z Herodotem R. Kapuściński.
3. Czekając na Godota S. Becketta.
Zestaw ćwiczeń do wykonania w domu
Przepisy na zdrowe “co nieco”

--------------

Teamsy

Zajęcia online
Kryteria maturalne

26.03
23.03

Jowita Staszczuk
Teams czat

Aktywność własna
Co udało Ci się zrobić?

Do końca
marca

Teams, e-mail

