przedmiot
J.polski - rozszerzenie

Zadania do wykonania
23.03 Zadania matury ustnej
24.03 Arkusz rozszerzony 2018 ( w plikach).
25.03 Zadania matury ustnej; Jaki jest człowiek moralnie?
Dobry czy zły? (w plikach)
26.03 Romantyzm - powtórzenie
27.03 Artysta i sztuka. Portret artysty (w plikach)

Sposób ocenienia
Kryteria maturalne, %
aktywność

termin
Arkusz
matura
lny do
27.03
godz.
18.00

Kontakt z nauczycielem
Dorota Brylska
MS Teams czat/ poczta
24.03. online

Język angielski

https://angielski.testy.dlamaturzysty.info/ - robią 2 testy z
podstawy i 2 testy z rozszerzenia;

Zaliczenie na podstawie
screenów- kategoria
umiejętności

27.03

Teams

Rozdział 8,9-słownictwo z repetytorium

Tylko do wglądu-praca
własna-bez oceny,
sprawdzenie wspólnie

31.03

Teams (spotkanie video
10.00)

25.03

Teams (spotkanie video
14.00)

27.03

E-mail

Ostate
czny
termin
31.03

Indywidualne
konsultacje

Ostate
czny

Konsultacje
indywidualne

Mowa zależna, zdania warunkowe- spotkanie on-line w
środę, ćwiczenia będą robione wspólnie podczas video
rozmowy

His

Historia - rozszerzenia

Tematy do realizacji
1. Zmiany po I wojnie św. - społeczeństwo, nauka,
kultura, postawy.
2. Skutki I wojny światowej
Bardzo proszę o wysłanie na maila zaległych prac
pisemnych i prezentacji
Zadania maturalne - starożytność i średniowiecze
Uzupełnienie zaległych prac i prezentacji

Brak

Notka – skutki I wojny św.
(10 pkt)
E-mail

Do wglądu - bez oceny

termin
31.03
Matematyka – grupa
międzyoddziałowa –
zakres rozszerzony

Język angielski- Anna
Klein

Poniedziałek 23.03 - wykonujecie arkusz: Zestaw 4.
Arkusz 5 (nie spotykamy się)
Wtorek 24.03 - wykonujecie arkusz: Nowa Era 2019 (w
plikach)
Spotkanie on-line (z omawianiem zadań z arkuszy
zestawu 4) godz. 14.10 - 15.40 (*)
Środa 25.03 - wykonujecie arkusz maturalny Nowa Era
2018 (w plikach)
Spotkanie on-line (z omawianiem zadań Nowa Era 2019)
godz. 9.50 - 11.30 (*)
Czwartek 26.03 - wykonujecie arkusz maturalny
OPERON 2020 - podstawa (w plikach)
Spotkanie on-line (z omawianiem zadań Nowa Era 2018)
godz. 13.05 - 13.50 (*)
Piątek 27.03 - wykonujecie arkusz maturalny OPERON
2020 - rozszerzenie (w plikach)
Spotkanie on-line (z omawianiem zadań OPERON 2020)
godz. 9.50 - 10.35 (*)
Ćwiczenia na formę
pisemną-artykułomówienie podczas lekcji
online i karta pracy oraz
przesłanie artykułu
Ena
Arkusz maturalnyrozumienie tekstu

Aktywność na zajęciach

23-27
marca
2020

Tomasz Ogrodnik
MS Teams

Ocena z karty pracy i
artykułu

23-27
marca

Lekcje online- wtorek,
Teams- emaile

Sprawdzania poprzez
emaile

czytanego, słuchanego,
środki językowe,
Słownictwo z działu
technologia – karta pracy,
zagadnienia do dyskusji,
test
biologia
przyroda
Język francuski

Matematyka podstawa
Geografia

Sprawdzian w teams ze
słownictwa

Zadania do wykonania na teamsach, Spotkanie on-line
27.03 godz. 12.00 - 13.30
Zadania do wykonania na teamsach
Zadania w notesie zajęć. Nauczyciel dostępny na czacie w
czasie całej lekcji, możliwość wideokonferencji na życzenie
uczniów.

Na bieżąco odsyłając prace

27.03

Na bieżąco odsyłając prace
Udział w zajęciach i
wykonane zadania,
umieszczone w notesie
zadań.

27.03
24 i
26.03

Zadania do wykonania w teamsach, Funkcje - powtórki,
karty pracy.
Rozwiązywanie arkuszy maturalnych

Na bieżąco odsyłając
rozwiązania

25.03

Teamsy, chat
On-line
Teamsy, chat
Teamsy i email

Teamsy, e-mail
Teamsy

Powtórka do matury - spotkanie online

Wychowanie –fizyczne
Grupa Ani Arndt

25.03.2020 12:30
Zestaw ćwiczeń do wykonania w domu.
Przepisy na zdrowe ”co nieco”

Aktywność własna
Co udało Ci się zrobić?

Język francuski – grupa
p. M.Sobczak

Wybór ulubionej piosenki francuskiej - tłumaczenie
określonej ilości słówek

Odsyłanie prac na maila
nauczyciela

Do
końca
marca
Do
31.03.2
020

Teams.email

sobczak.malgorzata@zso
8gdynia.pl

