przedmiot

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!

Wykonywanie
bieżących zadań
zgodnie z treścią
zamieszczoną w
OneNote

Matematyka
podstawa

Zadania w teamsach, temat ”Rozkład wielomianu na
czynniki”,
Wyjaśnienie tematu Youtube strona podana uczniom.

Język angielski
(grupa p. K. Hołownia)

Confusing words – ćwiczenie (zdjęcie) w chat
Proszę zrobić 30 zdań (same odpowiedzi)
https://www.youtube.com/watch?v=OvvjJ_dJMms

Wykonanie
zadanych zadań
ze zbioru i
przesłanie
rozwiązań
Na bieżąco
odsyłając prace

Język polski
Matematyka
rozszerzenie

Język angielski
Anna Leszczyńska

False friends – wprowadzenie i ćwiczenia
Ćw. 1,2,3
ćw. 4,5,6
pomocny link :
https://www.youtube.com/watch?v=3fcJrLFaBIQ
1. Space – sway
2. Coronavirus (artykuł, ćwiczena, writing)
3. Speech na dowolny temat (1-2 minut)
4. Zaległości – w tym nagrany speech /

termin

Kontakt z
nauczycielem
Tomasz Ogrodnik
MS Teams czat

pon 23.03
wt 24.03/śr 25.03
śr 25.03/czw 26.03
pt 27.03
25.03.2020

Iwona Różańska
Teams, cat, email

Do 25.03

Katarzyna
Hołownia
MS Teams chat
Mail, messenger

Do 27.03
Do 31.03

Forms, quizziz,
prace

Do 25.03

Mail, czat w
Teams, spotkania

5. Przygotowanie własnych tematów do dyskusji na
spotkanie w czwartek 26.03. o godz. 9.00
Historia

His
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
Historia – rozszerzenie
Realizujemy dział Polska Jagiellonów
1. Działalność Władysława Jagiełły (zagadnienia –
sukcesy i porażki, przywileje stanowe, problem
następstwa tronu)
2. Polska pod Rządami Jagiellonów (zagadnienia - ustrój
polityczny, unia polsko-węgierska;
Kazimierz Jagiellończyk- okoliczności elekcji, wojna
trzynastoletnia – przyczyny- przebieg-skutki, polityka
wewnętrzna, polityka dynastyczna;
rządy Jana Olbrachta)

Godzina wychowawcza
Język niemiecki –
rozszerzony / Marzena
Cichosz

Informacja zwrotna - odpowiedź na e-mail do klasy,
kontakt indywidualny z wychowawcą
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.

Notatka w
punktach – Cechy
Wojny pozycyjne
Na mail

27.03

E-mail,
konsultacje,
teams

Na mail
Notka w
punktach
“Ocena unii
polsko-litewskiej”
26.03
Konspekt (w pkt)
Wypracowania
“Sukcesy i porażki
Jagiellonów”

Zadania do
przesłania w
Teamsach

31.03

25.03.2020

Teams, czat,
służbowy email –
w ostateczności

Język niemiecki Justyna Gudel

Niemiecki ITN
biologia
Przyroda

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

Teamsy, email

Zad dom: str 13 w ćwiczeniach

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

27.III. 15.00

Goethe Zertifikat C1 – Leseverstehen Teil 2
Spotkanie online Teams środa 25.03.2020 11.55
Zadania do wykonania na teamsach, Spotkanie on-line 26.03
godz. 12.00 - 13.30
Zadania do wykonania na teamsach

Na bieżąco

25.03.2020

Teams

Na bieżąco
odsyłając prace
Na bieżąco
odsyłając prace
Udział w zajęciach
i wykonane
zadania,
umieszczone w
notesie zadań.
Zadania do
przesłania w
Teamsach

23.03-01.04
27.03

Teamsy, chat
On-line
Teamsy, chat

25 i 27.03

Teamsy, email

27.03

Teamsy

Język francuski

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

Geografia

Procesy egzogeniczne
25.03.2020 8:00 Procesy zewnętrzne- spotkanie online

