przedmiot

Zadania do wykonania, sposób rozliczenia

Sposób ocenienia

termin

Kontakt z
nauczycielem

religia

Temat: Drogi wiary osób powołanych.

Proszę przesłać pracę
na e-mail

27.03.2020r.

e-mail
wujke.halina@z
so8gdynia.pl

Test w Forms

23.03.20

mail, czat na
Teams

Przeanalizuj tekst z podręcznika (życiorys św. Pawła z Tarsu ,św.
Piotra) ze str.140-143 .
W zeszycie: Scharakteryzuj drogę wiary dowolnie wybranego
świętego.
Temat: Dwa stoły Eucharystii stół słowa Bożego.

matematyka

Przeanalizuj tekst z podręcznika ze str.144-146.
W zeszycie: Napisz jaką rolę pełni słowo Boże w twoim życiu.
Przesuwanie paraboli. (podręcznik 214 – 227)
Film i zadania udostępnione na Teams.
Funkcja kwadratowa (podręcznik 221 - 227)
Film i zadania udostępnione na Teams.
Funkcja kwadratowa (podręcznik 221 - 227)
Film i zadania udostępnione na Teams.

Język angielski

Funkcja kwadratowa cd. (podręcznik 228 - 233)
Film i zadania udostępnione na Teams.
Grupa Agnieszka Sadaj
Przerabianie materiału z podręcznika Unit 4 str 51-55.
Przypomnienie użycia czasów przyszłych, konstrukcji

24.03.20

Test w Forms

25.03.20

26.03.20
Ćwiczenia online –
sprawdzanie na bieżąco
w formie
videokonferencji, Forms

28.03.2020

E-mail, czat na
Teams

gramatycznych, Question Tags - ćwiczenia, część pisemna- mail z
zapytaniem. Praca zdalnie z uczniami.

historia

wos
fizyka

Język niemiecki
Justyna Gudel

Język niemiecki
Dorota Gorzejewska
biologia

Grupa Iwona Hibner
Przerabianie materiału z zeszytu ćwiczeń Unit 4 str. 40-41, lekcja z
TED.com - ćwiczenia na przymiotniki – dyskusja na temat
podejmowanych wyzwań w następnym tygodniu na lekcji online,
ćwiczenia w MS Forms
Tematy z podręcznika + zadana testowe mające utrwalić wiedzę
ucznia. Tekst źródłowe zachęcające ucznia do wyciągania
wniosków przyczynowo skutkowych.
Obejrzenie symulacji rozprawy cywilnej. Sporządzenie notatki z
rozprawy (może być formie mapy myśli).
Karta pracy powtórkowa + projekt doświadczalny ( od następnego
tygodnia spotkania online na teamsach w godzinach zajęć)

1) str 76 w ćwiczeniach - Proszę zrobić ćw 1, następnie zeskanować
kod QR i obejrzeć film. Po filmie proszę zrobić zadanie 2,3,5.
2) 27.III o 13.00 widzimy się na lekcji online. Temat: Hier wohne
ich. Proszę mieć podręczniki i ćwiczenia przy sobie
“Und wer räumt auf?” - zadania bazujące na podręczniku w grupie
ONeNote, zadanie domowe w Teams.
Spotkanie online wtorek 24.03. 8.55.
Zadanie do przeczytania na teamsach, Spotkanie on-line 25.03
godz. 12.00

Test w Forms

27.03.2020

Iwona Hibner
E-mail, czat na
Teams

Zadnia w Teams ,
Testy w Forms

27.032020

Teams, E-mail

Materiał zamieszczony
w Teamsach
Przesłane online

25.03.2020

Teamsy, email,czat
Email, zespół na
teamsach, czat
na teamsach,

Proszę się podpisać i
przesłać zrobioną pracę
na Teamsach

Karty pracy
do 23.03
Projekt do
30.03
25.III 12.00

Notatka w OneNote,
zadanie w Teams

26.03.

Na bieżąco odsyłając
prace

24.03 29.09

Teamsy,chat,
email

Teams,
OneNote,
Outlook
Teamsy, chat
On-line

Język francuski

Zadania w notesie zajęć. Nauczyciel dostępny na czacie w czasie
całej lekcji, możliwość wideokonferencji na życzenie. uczniów.

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

Geografia
Wychowanie-fizycznedziewczęta
Chemia

Temat: Wilgotność powietrza i opady atmosferyczne
Zestaw ćwiczeń do wykonania w domu. Przesłane na teams

Podstawy
przedsiębiorczości

Temat: Badamy emulsje. Spotkanie on-line 24.03 godz 11:00,
notatka w notesie zajęć, linki do filmów, doświadczenie do
wykonania w domu dla chętnych
Zadane zadanka na teamsach, zapowiedziana kartkówka w
przyszłym tygodniu
Temat: Wzrost i rozwój gospodarczy państwa. Lekcja on- line 26.
04. Notatka w notesie zajęć. Linki do ciekawych stron. Zadane
krótkie prezentacje na teamsach.

Udział w zajęciach i
wykonane zadania,
umieszczone w notesie
zadań
Teamsy, zadanie – test
sprawdzający do
rozwiązania >
samoocena

24.03.podstawa
25 i 25.03kontynuacja
23.03 lub
inny termin
do piątku

Teamsy, email

Teamsy, zadanie
Tabela aktywności
Co udało Ci się zrobić?
Informacja o zadaniach
w teamsach.

27.03
Do końca
marca
Do 27. 03

Teams
Teams, e-mail

Informacja o zadaniach
w teamsach.

9.04

Teamsy

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

Teamsy

