Przedmiot
Język polski
Matematyka – zakres rozszerzony

Język angielski
Anna Leszczyńska

Gr. A.Sadaj

Język niemiecki
Marzena Cichosz

Zadania, lekcja on-line
Nauczyciel powołany do sprawdzania egzaminu maturalnego (22.06. - 24.06.)
Nauczyciel powołany na egzamin maturalny (25.06.)
Poniedziałek 22.06
Temat: Funkcja logarytmiczna i jej własności
Wtorek 23.06
Temat: Funkcja logarytmiczna i jej własności
Środa 24.06 (2 godz)
Temat: Równania logarytmiczne
Czwartek 25.06 (2 godz)
Temat: Powtórzenie wiadomości - funkcja wykładnicza i logarytmiczna
Escape Room & Escape Forest dla spóźnionych
Wakacyjne życzenia - Wakelet
Spotykamy się:
Czwartek 9.50
Feedback on English lessons/summary of our work/ future expectations
Speaking session: Holiday plans/wishes
Lekcja online 22/06 14:15
22.06 - lekcja online/wpis w Notesie zajęć
Piosenka na pożegnanie z życzeniami udanych wakacji:
https://www.youtube.com/watch?v=2hyibXdOp5w
Słowa:
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03kBuABCGrzvZQ462B0BVrKfqM0fw%3A15927671744
82&ei=xrLvXtH2HOWXmwWnz5eYDQ&q=XAVAS+%28Xavier+Naidoo+%26+Kool+Savas%29+%22Sch
au+nicht+mehr+zur%C3%BCck%22+s%C5%82owa&oq=XAVAS+%28Xavier+Naidoo+%26+Kool+Savas
%29+%22Schau+nicht+mehr+zur%C3%BCck%22+s%C5%82owa&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDKvRFYyr
0RYIrREWgAcAB4AIABeIgBeJIBAzAuMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psyab&ved=0ahUKEwjR8ZON0JPqAhXly6YKHafnBdMQ4dUDCAw
24.06 - nauczyciel powołany na egzamin maturalny

Język francuski
Język francuski kontynuacja

Historia I SPOŁECZEŃSTWO
W-f
G-W
Wychowanie fizyczne Grupa IV

Geografia

25.06.2020 r. Inviter, accepter et refuser- tłumaczenie online- jak korzystać z aplikacji office 365, aby
skutecznie uczyć się języka francuskiego.
22.06.2020 r. L'hypotèse et condition- les activités.
24.06.2020 r. Tłumaczenie online- jak korzystać z aplikacji office 365, aby skutecznie uczyć się języka
francuskiego. - Lekcja online 14:10
WTOREK 12.00 PODSUMOWANIE- WOJNA I WOJSKOWOŚĆ
Aktywność własna. Bezpieczne wakacje
Podsumowanie nauki i zachowania w II klasie. Procedury odbioru świadectw.
1. “Bezpieczne wakacje”. Zanim wyjedziesz na wakacje rozwiąż ten quiz
https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/13,101719,9360,zanim-wyjedziesz-na-wakacje-rozwiazten-quiz-i-sprawdz-czy.html
2. "Moja aktywność fizyczna poza domem". Kontynuujemy ćwiczenia własne, jazdę na rowerze,
rolkach, wrotkach, biegi, marsze, spacery i zabawy z wybraną aplikacją np. “Geocaching”,
“Pokemon Go” itp.
Temat: EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII POZIOM ROZSZERZONY 2020 – omówienie arkusza
maturalnego.
Arkusz omówimy na lekcji online.
Spotkanie Środa 9:00-10:30
Temat: XLVII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA.
Spotkanie w sprawie Olimpiady dla osób chętnych.
Link do zespołu:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaf3aaec2b25640b08b46c6b0d6cc48ef%40thread.tacv2/
conversations?groupId=6a6c960f-8c7a-4b08-8c94-7914a92a67d8&tenantId=2fdfdd7e-908e-46a5b359-e7e014884546
Środa 12.00-13.00
http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/og-2020-2021-2/

Wychowanie fizyczne dziewczęta

Kontynuujemy ćwiczenia własne, jazdę na rowerze, rolkach, wrotkach, biegi, marsze, spacery i
zabawy z wybraną aplikacją.

“Bezpieczne wakacje”.
Przed wyjazdem na wakacje do rozwiązania quiz
https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/13,101719,9360,zanim-wyjedziesz-na-wakacje-rozwiaz-tenquiz-i-sprawdz-czy.html
Język niemiecki
Justyna Gudel

Środa 14.00 - ostatnie :/ spotkanie online

