przedmiot
j.polski

Zadania do wykonania

Termin oddania prac

nauczyciel

Lekcja on-line

Pon. – Pozytywizm w literaturze i kulturzepowtórzenie,
Wtor. – Homilia JPII
Środa – online
Czwart.Młoda Polska - motywy literackie
Piątek – XX Lecie miedzywojenne (lekcja odwrócona)
prezentacja -K.J

Motyw zimy streszczenie wykładu
prof. Mikołejki – pon.
Do 20.00
Wypracowanie 30.0301.04 do godz.18.00

D.Brylska,
teamsy , mail

Pon.Pozytywizm
środaomówienie
wypracowań
i matury
ustnej

Język polski

Temat: Konflikt pokoleń w “Tangu” S. Mrożka
Temat: “Wesele” S. Mrożka- maturalna karta pracy
czytania ze zrozumieniem.
Temat: Mrożka dialektyka magiczna- maturalna karta
pracy czytania ze zrozumieniem.

karty pracy w notesie
zajęć

Iwona
CzerwińskaDołhy

Czwartek
19.00-20.00
online
czat MS
Team na
bieżąco wg
potrzeb

his

Uzupełnieni zaległości, w tym prezentacje
Bieżąca praca “XX-lecie w Polsce i na świecie - wybrane
zagadnienie

31.03

historia

Arkusze maturalne CKE maj 2018

Ostateczny termin03.04
W czasie konsultacji

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie RR, NN i brzucha

Karta aktywności

Marzenna
Jurek-Turska

Marzenna
Jurek-Turska

Anna Arndt

Konsultacje
do matury
Poniedz 9-10.
Czwartek 1012
Piątek 8.459.30

Ćwiczenia rozciągające
Matematyka
(przedmiot w zakresie
rozszerzonym)

PON 30.03 (2 godz)
Praca klasowa – zadania maturalne (MS Teams w trakcie
lekcji)
WT 31.03 (1 godz) + ŚR 1.04 (2 godz)
Graniastosłupy - odcinki, pole powierzchni i objętość
CZW (1 godz) + PT (1 godz)
Ostrosłupy - odcinki, pole powierzchni i objętość

Język angielski

31.03 10.00-11.00 Spotkanie online- praca ze słownictwemunit 8,9 Podróżowanie i Turystyka i Kultura
01.04 13.00-14.30 spotkania online-indywidualne
konsultacje dla uczniów (objaśnienie gramatyki, problemy z
pracą pisemną, matura ustna)
02.04 15.00 -lekcja online- gramatyka- Wish/if
only/inwersja- praca z repetytorium maturalnym

Język francuski

Każda lekcja zakończona
testem w Forms lub
zadaniami do
wstawienia do notesu
One Note - szczegóły
znajdują się w notesie
klasowym One Note

Matura podstawowa i matura rozszerzona- po jednym
teście (zrzut ekranu z wynikiem)
https://angielski.testy.dlamaturzysty.info/s/4216/78137online/4953947-Test-z-angielskiego-matura-2019-majrozszerzony.htm
31.03 Coronavirus
Qu'est- ce qu'il faut faire pour se protéger du coronavirus?
-praca z filmem

03.04

02.04 Révision -exprimer l'hypothèse

Zadania na ocenę

Plakat proszę oddać do
02.04 do godziny 20:00

Tomasz
Ogrodnik

Możliwość
indywidualny
ch konsultacji
w czasie lekcji
(zielona ikona
w MS Teams)

Asia Szymańska

31.03 10.00
lekcja
01.04 13.0014.30
indywidualne
kosultacjematury
02.04 15.00
lekcja; stały
kontakt (chat)
Teams

Małgorzata
Lesisz

Możliwość
indywidualny
ch konsultacji
w czasie lekcji
11:55-12:40

-powtórzenie wiadomości o zdaniach warunkowych

zaczynamy o 14:30
kończymy o 15:00

Zadanie w temsach:
Zapoznaj się z tematami “Prawidłowości ewloucji.
Koewolucja”, “Historia życia na Ziemi”, “Antropogeneza” z
podręcznika.
Zapoznaj się z zadaniami 21-32 które będziemy wspólnie
rozwiązywać na spotkaniu on-linew piątek
Tematy. 1-5 - rozwiązywanie arkuszy maturalnych.
Zadania na teamsach.

03.04

Małgorzata
Brodecka

3.04

Sylwia
Tomaszewska

Wtorek 13:05
Środa 11:55
Czwartek
10:45

W-F

Podam:
Treningi – zadania ruchowe do realizacji na bieżąco w domu

Na bieżąco - do
następnego dnia po
zaplanowanej lekcji potwierdzenie realizacji
teamsy

Leszek
Kaczorowski
grupa - teamsy

Zadanie dla
uczniów
realizują sami
– moja
obecność na
czacie w
godzinach
zajęć

Matematyka podstawa

Zadania powtórzeniowe
Próbny egzamin maturalny z Nową Erą styczeń 2018
Próba przed maturą Operon 2020 spr.3
Arkusze w plikach na teamsach
W plikach link do kursu video on-line- Zdaj Maturę z
Matematyki

Iwona Różańska
Grupa –teamsy

Środa 9:50
Konsultacje
on-line
Oraz
konsultacje
indywidualne

biologia

Chemia

3.04. sprawdzenie i
podanie odpowiedzi

Możliwość
konsultacji z
nauczycielem
14:00-14:30
Piątek 12.0013.30

na czacie
teams

J. francuski

Język angielski

Przepis kulinarny - słownictwo. (obejrzenie filmiku i
zapisanie słów -składników przepisu)

2.03.2020

Arkusz maturalny na teams

Do 3 kwietnia

Repetytorium - dział świat przyrody- karta pracy

Do 3 kwietnia

Małgorzata
Sobczak

Anna Klein

Informacje
przesłane
pocztą/odpow
iedź na pocztę
sobczak.malgo
rzata@zso8gd
ynia.pl

Wtorek 10konsultacje
online
Czat
poczta

