przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Systematyzowanie wiadomości o epokach literackich.

Język polski- rozszerzenie

1.2. Co wiemy o epokach literackich
3. Analiza poleceń z testów maturalnych
4. Historia dramatu
5.6 Analiza zagadnień gramatycznych: zdania, słowotwórstwo.
Konsultacje indywidualne.
Ostatni tydzień naszej wspólnej pracy poświęcimy na
rozwiązywanie arkuszy maturalnych.
Arkusze maturalne umieszczone będą w folderze Matura w
grupie MS Teams. W razie problemów można zgłaszać się z
pytaniami na czacie w MS Teams.

Matematyka (przedmiot
realizowany w zakresie
rozszerzonym)

Język angielski

biologia
historia

Termin
oddania prac

Niczego nie
oddajemy

Repetytorium- dział państwo i społeczeństwo oraz ćwiczenia
gramatyczne, które dotychczas nie były wykonane
Arkusze maturalne na teamsach.
Napisać na czacie w Teams zagadnienia wymagające
omówienia/powtórki do matury
Zadania maturalne, próbne wypracowania do korekty

wf

Trening TBC
Co zamiast szynki i sera do kanapki? Przepisy na pasty do
kanapek

Chemia

Wtorek Lekcja 6 on-line - 13:05
Analiza próbnej matury z chemii 2020
Środa Lekcja 5,6 – 11:55

-

nauczyciel

Lekcja on-line

Iwona
CzerwińskaDołhy
D.Brylska

na bieżąco
wg potrzeb

Tomasz
Ogrodnik

Możliwość
konsultacji na
czasie MS
Teams w czasie
lekcji

Anna Klein

Czat -piątek 12

Małgorzata
Brodecka
Marzenna JurekTurska
Anna Arndt

Piątek 12.30

Sylwia
Tomaszewska

Wtorek Lekcja
6 on-line 13:05

Wtorek 14.00
Konsultacje
indywidualne

Poniedz. 10.00
teams

Język angielski

Geografia
W-F grupa

biblioteka

Rozwiązywanie arkuszy maturalnych - Mariurita CE 2018,
Czwartek Lekcja on-line 4,5 – 10:45
Rozwiązywanie arkuszy maturalnych – 3ECH EDUKACJA 2018,
2017
Testy powtórkowe, zadania egzaminacyjne ustne i pisemne
http://www.handybooks.pl/files/przykladowe_strony_31_d.pdf
http://lo2brzeg.wodip.opole.pl/index.php/przedmioty/2012-0830-19-42-19/102-jezyk-angielski/306-gramatyka
https://engly.pl/tasks/text_task/1072
https://www.macmillan.pl/images/files_catalog/Lets_play_use_
of_English_for_Matura.pdf

Temat: Rozwiązywanie
zadań maturalnych
Treningi – zadania ruchowe
do realizacji w domu na
bieżąco:
"Lekki trening
ogólnorozwojowy po
świętach"
"Trening – zbuduj sylwetkę –
cz.2"
"Sam planuję własny trening
sprawnościowy"

Ogłoszenie konkursu
fotograficznego “Czytam,
czytasz, czytamy...”
https://17logdymy.sharepoint.com/:w:/g

Czwartek Lekcja
on-line 4,5 –
10:45
Joanna
Szymańska

Sebastian Ropel
Na bieżąco - do następnego
dnia po zaplanowanej lekcji
- potwierdzenie realizacji
teamsy

20.04-10.05
Prace należy przesłać na
adres:
biblioteka@zso8gdynia.pl

Leszek Kaczorowski
grupa - teamsy

lewandowska.marzena@zso
8gdynia.pl
wisniewska.hanna@zso8gdy
nia.pl

Lekcje online:
Środa i
czwartek 11.0012.30
Czat : wtorek
10.00-11.00

Spotykanie Środa: 12.0013.00
Zadanie dla uczniów
realizują sami – moja
obecność na czacie w
godzinach zajęć

/personal/wisniewska_ha
nna_zso8gdynia_pl/EbsRx
SnJqLdBpFVO0SXQn5IBcQ
ThcgifvAsU0cPA0kW30A?
e=BDBlGp

