przedmiot

Zadania do wykonania

Sposób ocenienia

termin

Język polski

Realizujemy epokę Odrodzenie
1. Czytanie ze zrozumieniem zamieszczone w Teamsach zadania do
26.03.
2. Zaległe prace z czytania ze zrozumieniem zamieszczone w Teamsach.
Tematy zamieszczone w One Note z wyszczególnieniem tygodni.
Zamiesczone są tam zagadnienie, najważniejsze treści do opanowania,
filmy, zadania do opracowania

Czytanie ze
zrozumieniem –
ocena
Zadania
analizowane on-line
na bieżąco zgodnie
z podaną temtyką w
Teamsach

26.03

Na bierząco,
wykonane zadania
odesłane w
terminie
Zadania online,
Forms, napisanie
pracy w pliku Word
i wysłanie na maila.

25.03.2020

E-mail, czat

28.03.2020

E-mail, czat
online

Zadania online,
forms, chat,
odsyłanie prac z
opisem

20.03
23.03
Dnia
26.03(9.0010.00)

Teams,
chat, email,
messenger

1. Poezja religijna Jana Kochanowskiego.
3. Świat myśli Jana Kochanowskiego, utrwalony w Pieśniach.
4.Ćwiczenie umiejętności – interpretacja tekstu

matematyka

Zadania do wykonania w teamsach, temat “Przesuwanie paraboli”,
Wykonanie ćwiczeń online na stronie podanej przez nauczyciela.

Język angielski

Prowadzenie zajęć na podstawie projekcji filmu ‘The Judge’. Wypisanie
cytatów, słownictwa związanego z prawem. Stworzenie krzyżówki.
Prowadzenie debaty online. Napisanie rozprawki , Ćwiczenia online,
Forms, Praca pisemna-recenzja (przesłanie prac w pliku Word na maila)

Język angielski
( grupa p. Katarzyna
Hołownia)

1. termin na przesłanie pracy „ My healthy lifestyle”
2. termin „ confusing words”
3. spotkanie online
Podczas ,którego zrobimy test w formsach na podsumowanie działu 4
4. prezentacja ( power point)
Present two sporting events in our country. Use the list in ex.3 / 134 SB
to help you . Illustrate your work with photos.

30.03

Kontakt z
nauczyciele
m
Teams czat
Jowita
Staszczuk

historia

Wos

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).

Język niemiecki –
podstawowy / Marzena
Cichosz

1) Zadania opisane w Notesie Zajęć. W planie rozpoczęcie rozdziału 5
“Ausgehen” - praca na stronie 38 – podręcznika + nowe zadanie
domowe; wszystko po sprawdzeniu poprzedniego zadania domowego.
2) Lekcja online - W oparciu o podręcznik i ćwiczenia. Lekcja będzie
dotyczyła odzieży i akcesoriów w sklepie sportowym oraz ich cen –
budowanie dialogów.

Język niemiecki Justyna Gudel

1) str 76 w ćwiczeniach - Proszę zrobić ćw 1, następnie zeskanować kod
QR i obejrzeć film. Po filmie proszę zrobić zadanie 2,3,5.

Zadania w Teams,
testy w foems

27.03.2020

Teams, Email

Materiał
zamieszczony w
Teamsach
Zadania do
przesłania w
Teamsach

25.03.2020

Teams, email, czat

1) 25.03.2020

Proszę się podpisać
i przesłać zrobioną
pracę na Teamsach

25.III 12.00

Teams,
czat,
służbowy
email – w
ostateczności,
spotkanie
“na żywo”
Teamsy,
chat, email

2) 27.03.2020

2) 25.III o 16.00 widzimy się na lekcji online. Temat: Hier wohne ich.
Proszę mieć podręczniki i ćwiczenia przy sobie
fizyka

Karta pracy powtórkowa + projekt doświadczalny
(od przyszłego tygodnia zajęcia online na teamsach)

online

Karta pracy
23.03
Projekt – 30.03

E-mail, czat
i zespół na
teamsach

Język francuski

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

Udział w zajęciach i
wykonane zadania,
umieszczone w
notesie zadań.

24.03.podstawa

Teamsy,
email

25 i 26.03

-kontynuacja

biologia

Zadania do wykonania na teamsach, Spotkanie on-line 27.03 godz. 10.00

Na bieżąco
odsyłając prace

27.03

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-ratownikajest-najwazniejsze/D1D6p9A44

Teamsy, zadanie –
test sprawdzający
do rozwiązania >
samoocena

26.03 lekcja

Geografia

Prezentacja do wykonania

29.03

Teamsy

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia z własnym ciężarem ciała- prezentacja zestawu ćwiczeń.

27.03.2020

Teams, email

Chemia

Temat: Mechanizm usuwania brudu. Lekcja on-line 27.03, notatka w
notesie zajęć, linki do filmików, proste doświadczenie do zrobienia w
domu, zadanka po lekcji na teamsach
Temat: Budżet Państwa. Lekcja on-line 25.04. Notatka w notesie zajęć.
Linki do ciekawych stron. Zadane krótkie prezentacje na teamsach.

Teamsy - odesłanie
prezentacji
Raz w tygodniu
przesłanie
aktywności w
Teams
Informacja o
zadaniach w
teamsach
Informacja o
zadaniach w
teamsach

1.04.

Teamsy

8.04.

Teamsy

Podstawy
przedsiębiorczości

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

