przedmiot

Język polski
Matematyka

Język angielski

Język angielski
Anna Leszczyńska

Historia i społeczeństwo

Zadania do wykonania

Sposób
ocenienia

Wszystkie materiały znajdują się w One Note (w odpowiednim
rozdziale). Tam znajdują się: treści zadań, animacje i filmy
przygorowane specjalnie dla uczniów XVII LO.
1/ Hiperbola – 1 godz.
2/ Przesuwanie hiperboli. – 2 godz.
3/ Funkcja homograficzna – 2 godz.
4/ Kartkówka z tematów VI.7-VI.9 – w trakcie lekcji!
Praca na podstawie projekcji filmu ‘The Judge’. Dyskusja na
podane tematy/zagadnienia, stworzenie krzyżówki ze
słownictwem z filmu, analiza konkretnych dialogów, wypisanie
cytatów. Prowadzenie debaty online. Napisanie rozprawki

Wykonywanie
bieżących zadań
zgodnie z
treścią
zamieszczoną w
OneNote

1.
2.
3.
4.

Space – sway
Coronavirus (artykuł, ćwiczena, writing)
Reading + speaking Książka str 40-41)
Speech na dowolny temat (1-2 minut) nagrany w
dowolnej formie
Temat: 1.Działania zbrojne w czasie I wojny światowej
2.Działania zbrojne w czasie II wojny światowej
• Uzbrojenie
• Bitwy
• Zasady wojny pozycyjnej
Prezentacje uczniowskie, prezentacje na yuotube, kanał
irytujący historyk

Ćwiczenia
online, Forms,
Praca pisemnarecenzja
(przesłanie prac
w pliku Word na
maila)
Forms, quizziz,
Teams

Notka na e-mail
Cechy wojny
pozycyjnej

termin

Kontakt z
nauczycielem

Tomasz Ogrodnik
MS Teams czat
pon 23.03
pon 23.03/wt 24.03
wt 23.03/czw 26.03
pt 27.03
27.03.2020

E-mail lub online
podczas lekcji z
klasą.

25.03

e-mail, czat w
Teams, na
lekcjach video

27.03

Konsultacje, email

Język niemiecki –
rozszerzony / Marzena
Cichosz

Dokładny opis lekcji w Teamsach. Będziemy zajmować się
budową dialogów w sklepie odzieżowym (materiał do lekcji
znajduje się w podręczniku na stronie 43) Wykonamy też
ćwiczenia/zadania online.

Język niemiecki Justyna Gudel

Temat: Einladung
Proszę wykonać zadanie 1,2,3 w podręczniku. (nagrania są na
płytach dołączonych do podręcznika)

Zadania do
przesłania w
Teamsach

25.03.2020

Teams, czat,
służbowy email –
w ostateczności
Teamsy, email

Zad dom: str 13

13 stronę z
zeszytu ćwiczeń
proszę
podpisać, zrobić
zdjęcie i odesłać
na Temsach

25.III. 15.00

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.

25 i 27.03

Teamsy, email

Geografia

Temat: Przemiany polityczne i gospodarcze świata
Liczba ludności świata i jej zmiany- Lekcja online
25.03.2020 9:00

Zadania do
przesłania w
Teamsach

27.03

Teamsy

Wychowanie –fizyczne
Grupa Ani Arndt

Zestaw ćwiczeń do wykonania w domu.Przesłane na teams

Tabela
aktywności

Do końca marca

Teams,email

Co udało Ci się
zrobić?

