przedmiot
Język polski

Matematyka
Przedmiot realizowany na
poziomie rozszerzonym

Zadania do wykonania
Temat:Poezja J.Kasprowicza.
Plan omówienia twórczości poety na teamsach
Ćwiczenia 1,3,4 s.43
1,2,4 s.45
1,2 s.46
Poniedziałek, 18.05 - Wariacje bez powtórzeń
Konsultacje (przeniesione z piątku) w zespole 2A + 2B
KONSULTACJE w godz. 17.00 - 18.30 (DLA CHĘTNYCH)

Termin oddania
prac
22.05

nauczyciel

Lekcja on-line

I.Sowińska

Pon.9.50
Wt.8.55

Bieżąca praca w
One Note

Tomasz
Ogrodnik

Pon, 15.05
Pon, 17.00

Wtorek, 19.05 - Wariacje z powtórzeniami
Środa, 20.05 - Kombinacje
Czwartek, 21.05 - Kombinatoryka – zadania
Konsultacje w zespole 2A + 2B KONSULTACJE w godz. 15.05 15.50 (DLA CHĘTNYCH)

Piątek, 22.05 - Kombinatoryka – test podsumowujący
Test (Forms) aktywny w godzinach naszej lekcji, tj. 10.45- 11.30 ocena za pracę na lekcji (waga 2). Link do testu w One Note.

Śr, 8.00
Konieczność
przesłania
rozwiązań
zadań
maturalnych z
kombinatoryki
(do niedzieli do
godz. 20.00)
Przesłanie testu
w
wyznaczonych
godzinach

Czw, 15.05

Język niemiecki

18.05 T: Oktoberfest. Podręcznik str.68.
20.05 T: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6. Praca w
ćwiczeniach na stronach 64 i 65.

18.05 - strona
63 w
ćwiczeniach bez
zad.6
20.05 - str 68 w
ćwiczeniach

Marzena
Cichosz

18.05 - 8.55
20.05 - 14.10
“lekcja na
żywo”

biologia

Przygotuj się do testu on-line z działu Różnorodność
bezkręgowców.

21.05

Małgorzata
Brodecka

Czwrtek 12.30
Lekcja on-line
Test
Wtorek
10.40-11.20
Czwartek
10.40-11.10

Język angielski
Gr. A. Leszczyńska

1.
2.
3.
4.

Wirusy – czytanie ze zrozumieniem (Teams)
Słuchanie ze zrozumieniem – zajęcia on-line
Czasowniki modalne w czasie przeszłym strona 122
Inwersja strona 123 – zajęcia on-line

Język angielski
Gr. K. Hołownia

S: Work – vocabulary exercises –page 48-49
Game time : Escape room :)

Język francuski

21.05.2020 r. Czas przeszły "passé composé" z posiłkowym
"avoir"- lekcja online.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

22.05.2020 r. Czas przeszły "passé composé" z posiłkowym
"avoir"- les activités.

Anna
Leszczyńska

21.05.2020 r.

22.05.2020 r.

Katarzyna
Hołownia

Środa
12.00-13.00

Małgorzata
Lesisz

21.05.2020 r.
16:05
lekcja online.

22.05.2020 r.
15:10-15:55

Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

Język francuski (kontynuacja)

Historia i społeczeństwo
Historia
Godz. Wych.
Geografia

konsultacje
online.

18.05.2020 r. Parler d'une rupture.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

18.05.2020 r.

20.05.2020 r. LES QUALITÉS ET LES DÉFAUTS- lekcja online.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

20.05.2020 r.

Zaległe prace

Temat: Liczba ludności świata i jej zmiany
Temat: Rozwój demograficzny
Omówimy tematy na lekcji online! Spotykanie Środa 8:15-9:00
Praca klasowa: Piątek 9:15-9:45
Przemiany polityczne i gospodarcze świata

Małgorzata
Lesisz

Środa
20.05.2020 r.
14:15 lekcja
online.
M. Turska

22.05.2020 r.

Sebastian
Ropel

Na bieżąco - do
następnego

Leszek
Kaczorowski

Proszę o wykonie w maturalnych kartach pracy zadań od 1 do 10
(str.4-8) do 22 maja.

W-F grupa III

"Moja aktywność fizyczna poza domem" – cz. 3
"Quiz sportowy – 20 przekrojowych pytań na temat sportu"

Poniedziałek
18.05.2020 r.
8:55- 9:40
konsultacje
online.

Wtorek 11.25
Poniedz. 14.00
Czwartek 12.00
Piątek 14.00
Spotykanie
Środa 8:159:00
Praca klasowa
piątek 9:159:45 Przemiany
polityczne i
gospodarcze
świata
Teams - zespół

"Trening – zbuduj sylwetkę – cz.5"

Wychowanie fizyczne
Grupa IV.

Praca z aplikacją na urządzenia mobilne np. Endomondo.
Przygotowania do testu wytrzymałościowego - bieg ciągły
2000 metrów.

Kontynuujemy, jeśli to możliwe wybrane indywidualnie formy
aktywności na powietrzu (marsze, biegi, jazdę na rolkach, na
rowerze itp.) Wykonanie ćwiczeń dokumentujemy np.
zdjęciami z aplikacji.

WF-dziewczęta

1.

Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją,
filmami instruktażowymi, ćwiczenia własne. Wysiłek
trwający od 20-30 minut

dnia po
zaplanowanej
lekcji - teamsy
Ćwiczenia
wykonywane 3
razy w
tygodniu.
Przesłanie
dokumentacji
do godz. 15.00
22.05.2020
Ćwiczenia
wykonywane
4 razy w
tygodniu.

Podczas każdych ćwiczeń wykonać pomiary tętna:
przed wysiłkiem
po wysiłku.
Film instruktażowy:

2. https://www.youtube.com/watch?v=wKodJdpGJVU
Test sprawności fizycznej.
Na początku należy zmierzyć sobie tętno spoczynkowe, a
następnie wykonać 30 przysiadów w ciągu minuty. Kolejnym
krokiem jest ponowny dwukrotny pomiar tętna –
bezpośrednio po wysiłku oraz po minucie odpoczynku.

Przesłanie
potwierdzenia
wykonania
zadania
do 22.05.2020

Katarzyna
Niewęgłowska
-Wawro
grupa - teamsy

Teams

Edyta Żuk

Potwierdzenie
w Teams

Później należy już tylko wykonać obliczenie wg wzoru:
gdzie:
IR – wskaźnik wydolności
P – tętno spoczynkowe
P1 – tętno bezpośrednio po wysiłku
P2 - tętno po 1 minucie wypoczynku
Wyniki:
0.0 – bardzo dobra wydolność
1-5.0 – dobra wydolność
5.1-10 – niewystarczająca wydolność

biblioteka

Matematyka podstawa
Język niemiecki

Wyzwanie czytelnicze
https://17logdymy.sharepoint.com/:b:/g/personal/wisniewska_hanna_zso
8gdynia_pl/ESHMTg46Uz1FjySr6rnHnr4BOMDbHyMjbaonZl
nNLVXRVg?e=3XOmLH
19.05. Wtorek - Określenie ciągu, sposoby opisywania
ciągów.
21.05. Czwartek - Monotoniczność ciągów.

20.05 T: Skarga – nieudany pobyt w hotelu– lekcja online.
Czas przeszły Perfekt - ćwiczenia
18.05 T: Ekstremalna podróż. - str 32. Praca samodzielna
.Zadanie dom: str 32 w ćwiczeniach.

11.05-21.06

M.Lewandows
ka
H.Wiśniewska

konsultacje w
Teams

Zadania w
notesie

Iwona Różańska

19.05. 13:05
21.05. 14:15

_________

Justyna Gudel

20.05 - środa
14.00 - lekcja
online

Podstawy przedsiębiorczości

Poniedziałek - Lekcja 4 10:45
Dokumenty aplikacyjne. A właściwie co to takiego? (1) Notatka w
notesie zajęć.
-

-

Sylwia
Tomaszewska

Poniedziałek Lekcja 4 10:45
Konsultacje

