przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Zbrodniarz bohaterem tragedii pt. “Makbet” W. Szekspira.
Przygotuj ustne wypowiedzi na wtorkową lekcję online podręcznik s.179-180 ćw. 1-6.

matematyka

Język angielski
Gr. Iwona Hibner

Jak rodzi się i jak ginie tyran? Rozważania w oparciu o “Makbeta”
W. Szekspira.

26.05

Poprawa testu ze znajomości “Odprawy posłów greckich”. Lekcja
online, czwartek godz. 13:00-13:30
Rozwiązywanie równań kwadratowych – zadania
Kartkówka w czwartek

28.05

Temat: Unit 5 – grammar - articles a/ an, the, zero article.
SB page 56 exercise 1-8
SB page 112 Grammar challange!

28.05

Temat: Food and diet – discussion questions.
Quiz on food vocabulary - MS Forms
Język angielski
Gr. K . Hołownia

Termin
oddania prac
25.05

S: Utrwalenie wiadomości z unitu 5
• Test unit 5
• Wrócimy do Testing Intelligence str. 66-67 SB
+ ćwiczenia str. 55 zad. 1
• Powtórzenie ćw., str. 58-59
S: Escape room – gra językowa - na poprawę humoru :)

nauczyciel

Lekcja on-line

Ludwika
Robakowska

Wtorek 26.05 godz. 09:0010:00
Czwartek 28.05
- godz. 13:0013:30

Ewelina Sołdan

Iwona Hibner

Poniedziałek
11.00
Wtorek 13.00
Czwartek 10.00
Lekcja online
Czwartek 15:00

28.05
Kartkówka MS
Forms – food

29.05

Katarzyna
Hołownia

Poniedziałek
14.15-15.15

Język niemiecki

25.05 T: Części ciała. Praca w oparciu o str. 54 podręcznika.
Zadanie domowe str.54 w ćwiczeniach.
27.05 T: Czas przeszły Perfekt – wprowadzenie. Brak zadania
domowego.

25.05 - 5 i
6/52 w
ćwiczeniach
27.05 - str.54
w ćwiczeniach

Marzena
Cichosz

25.05 - wpis w
Teams
27.05 - lekcja
“na żywo”

Język francuski

27.05.2020 r. Les nombres ordinaux - lekcje online.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

27.05.2020 r.

Małgorzata
Lesisz

27.05.2020 r.
11:55-12:40
lekcja
online

29.05.2020 r. Les verbes: aller, prendre et sortir.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

29.05.2020 r.

Małgorzata
Lesisz

29.05.2020 r.
16:00 –16:45
konsultacje
online

Temat do realizacji – Polska za czasów Kazimierza Wielkiego
Test: Wietrzenie. Procesy krasowe, działalność rzek, lodowców
górskich i lądolodów
Test będzie udostępniony w czasie zajęć online w zakładce
zadania.

---

M. Turska
Sebastian Ropel

Środa 10.00
Zapraszam na
test online:
Środa:13:1013:40

Praca klasowa z działu “Organy władzy publicznej w Polsce”
podczas lekcji
25.05 T: Moi przyjaciele i ja Praca samodzielna – zestaw zadań
powtórzeniowych wysłany na Teamsach

…..............

B.Kamińska

piątek
godz.11.00

-----------

Justyna Gudel

historia
geografia

wos
Język niemiecki

29.05 T: W szkole - Lekcja online

27.05

29.05 10.00

Zadanie domowe: karta pracy wysłana na Teamsach

Lekcja online

biblioteka

Wyzwanie czytelnicze
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/05/wyzwanieczytelnicze-nr-5-i-6-dla-i-ii-lo.pdf

11.05-21.06

M.Lewandowsk
a
H.Wiśniewska

konsultacje na
czacie w Teams

EdB

Temat: Edukacja prozdrowotna – co wiesz o zdrowiu ?

30.05.2020

Teams - zespół

biologia

Zapoznaj się z materiałami udostępnionymi na teams
dotyczącymi klasyfikowania organizmów oraz budowy i działania
wirusów
Poniedziałek - Lekcja 2 - 9:00
Poprawa pracy klasowej - Systematyka związków
nieorganicznych.
Projekt!!!
Jakie mają właściwości substancje o wiązaniach jonowych – link
w notesie zajęć do pracy samodzielnej.
Wtorek - Lekcja 5 on-line 11:55
Podsumowanie wiadomości na temat obliczeń
stechiometrycznych (2) Notatka w notesie zajęć.
Zadania – ćwiczę więc wiem. 29.05
Środa - Lekcja 8 on-line - 15:10
Stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych. Notatka w notesie
zajęć.
Piątek - Lekcja 6 on-line 13:05
Zmiana stopni utlenienia pierwiastków chemicznych w reakcjach
chemicznych. (1) Notatka w notesie zajęć. Zadania – ćwiczę więc
wiem. 1.06

28.05

Leszek
Kaczorowski
Małgorzata
Brodecka

Środa - Lekcja 4 on-line – 10:45
Prezentacja przygotowanych działań na dzień lat 90 – tych (3.06)

-

Chemia

Lekcja wychowawcza

Sylwia
Tomaszewska

29.05

Czwartek 11.00
konsultacje online
Poniedziałek Lekcja 2 - 9:00
Poprawa pracy
klasowej
Wtorek - Lekcja
5 on-line 11:55
Środa - Lekcja 8
on-line - 15:10
Piątek - Lekcja 6
on-line 13:05

1.06

Sylwia
Tomaszewska

Środa - Lekcja 4
on-line – 10:45

Wychowanie fizyczne
chłopcy

1. Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją,
filmami instruktażowymi, ćwiczenia własne, jazda na
rowerze, rolkach. Wysiłek trwający: nie mniej niż 20-30
minut z rozgrzewką.
2. “Moja sprawność fizyczna”. Wykonanie testu sprawności
fizycznej K. Zuchory. Jest to próba wytrzymałości - bieg
ciągły. Próbę możesz wykonać w dwojaki sposób: w
miejscu, w tempie ok. 120 kroków na minutę albo na
odległość. W pierwszym przypadku decyduje tylko czas
trwania biegu (od 0 do 20 minut), w drugim pokonany
dystans do 2000 metrów. Przed wykonaniem testu
zapoznaj się z kilkoma radami.
https://ewf.h1.pl/student/?token=fzQHB7HFgsvnHVhOy
NqwVVFUIBgcMdugWHO80vJFfPn2Z8Wjce

Ćwiczenia
wykonywane
3 razy w
tygodniu.
Przesłanie
wyników
testu do godz.
15.00
29.05.2020

Katarzyna
Niewęgłowska
-Wawro
grupa - teamsy

Teams

WF-dziewczęta

1.

Potwierdzenie
na Teams
Do 29.05

Edyta Żuk

Teams-czat

Zestaw ćwiczeń z wybraną aplikacją, filmami
instruktażowymi, własnymi treningami, jazdą na
rowerze, rolkach. Wysiłek trwający: nie mniej niż 20-30
minut z rozgrzewką.
2. Test sprawności fizycznej K. Zuchory. Jest to próba
wytrzymałości - bieg ciągły. Próbę można wykonać :
A) w miejscu, w tempie ok. 120 kroków na minutę
B) albo na odległość.

W pierwszym przypadku decyduje tylko czas trwania biegu
(od 0 do 20 minut), w drugim pokonany dystans do 2000
metrów. Przed wykonaniem testu należy zapoznać się z
kilkoma radami.

https://ewf.h1.pl/student/?token=fzQHB7HFgsvnHVhOyNqw
VVFUIBgcMdugWHO80vJFfPn2Z8Wjce

Religia

Fizyka

Temat: Dlaczego warto pokonywać wątpliwości w wierze.
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu.
Podręcznik str.77, proszę przeczytać.
Wykonaj projekt naklejki, której treścią będzie
ostrzeżenie
przed grzechami przeciw Duchowi Świętemu.
TEMAT: Co daje bierzmowanie Kościołowi?
Podręcznik str.75, proszę przeczytać.
Napisz dlaczego Pan Jezus udzielił Kościołowi Ducha
Świętego.
Tematy: Praca i energia. Energia mechaniczna

01.06.2020r.

Wujke Halina
wujke.halina@z
so8gdynia.pl

Czat Teams

27.05

Ewa
WernikowskaNarloch

teams

