przedmiot
Język polski

Matematyka
Przedmiot realizowany na
poziomie rozszerzonym

Zadania do wykonania
Temat: Postawa antydekadencka w sonecie “Kowal” L.Staffa
Ćw.1,3,5 s.39
Temat:Nastrojowość w poezji –elementy impresjonizmu i
dekadentyzmu.
Ćw.1,3 s.41
Temat: Poezja młodopolska-podsumowanie
Poniedziałek, 25.05.2020
Temat: Doświadczenia losowe, zdarzenia losowe

Termin
oddania prac
29.05

Poniedziałek, 25.05.2020 g. 16.00 - konsultacje w kanale 2A + 2B
KONS (dla chętnych - omówienie zadań z kombinatoryki)

nauczyciel

Lekcja on-line

I.Sowińska

Pon.9.50

Tomasz
Ogrodnik

Pon, 15.05

Termin może
ulec zmianie

Wtorek, 26.05.2020
Temat: Prawdopodobieństwo klasyczne
Środa, 27.05.2020
Temat 1 i 2: Prawdopodobieństwo klasyczne
Karta pracy - Prawdopodobieństwo klasyczne (przesyłamy w MS
Teams)
Czwartek, 28.05.2020
Temat 1: Własności prawdopodobieństwa
Temat 2: Doświadczenia wieloetapowe
Czwartek, 28.05.2020 g. 12.45 - konsultacje w kanale 2A + 2B
KONS (dla chętnych - pytania do zadań z prawdopodobieństwa)
Piątek, 29.05.2020
Temat: Prawdopodobieństwo - podsumowanie

27.05.2020 do
godz. 23.59
Czw, 14.10

Test w Forms (link w One Note) - dostępny po wejściu do notesu
Matematyka -podstawa

Ciąg arytmetyczny.

Język angielski
Gr. K. Hołownia

S: Przedimki ( articles)
Page 240-241
S: Translations – sentences ( w Teams)
1. Inwersja 2 – zadania w Teams
2. Czytanie ze zrozumieniem str. 124
3. Przykładowe zadania ustne. Speaking – lekcja on-line
4. Praca ze słownictwem
5. Piszemy artykuł

Język angielski

Język niemiecki

Język francuski

Język francuski

29.05.2020 do
godz. 23.59
Nie oddajemy

Iwona Różańska
Katarzyna
Hołownia

Wtorek 13:05
Czwartek 14:14
Środa
12.00-13.00

Na 27.05
Anna
Leszczyńska

Wtorek
10.40-11.20
Czwartek
10.40-11.20

25.05 - wpis w
Teams
27.05 - lekcja
“na zywo”
28.05.2020 r.
16:00
konsultacje
online

25.05 T: Powtórka z gramatyki – rzeczowniki w celowniku.
Praca w oparciu o str.68 w ćwiczeniach.
27.05 T: Powtórzenie wiadomości - rozdział 6. Praca w
ćwiczeniach na str. 64 i 65.
28.05.2020 r. Un samedi matin , en famille…
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

27.05 - 1-3/68
w ćwiczeniach

Marzena
Cichosz

28.05.2020 r.

Małgorzta Lesisz

29.05.2020 r. Czas przeszły "passé composé"z posiłkowym
"être".
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

29.05.2020 r.

25.05.2020 r. Les qualités et les défauts.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

25.05.2020 r.
kartkówka
8:55

29.05.2020 r.
15:00
lekcja online
Małgorzata
Lesisz

25.05.2020 r.
8:55-9:40
konsultacje
online

link w One
Note
27.05.2020 r. Exprimer les voeux –lekcja online.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

27.05.2020 r.
14:10 –lekcja
online
27.05.2020 r.

Historia i społeczeństwo
Historia
Godz. wychowawcza
geografia

Tematy do realizacji
Współczesna wojsko polskie
Rządy królów elekcyjnych w Rzeczpospolitej

Temat: Rozmieszczenie ludności na świecie
Temat: Migracje
Kartkówka (10 minut): Liczba ludności świata i jej zmiany, Rozwój
demograficzny
Omówimy tematy na lekcji online!
Spotykanie Środa 8:15-9:00

Temat: Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe ludności
Temat: Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności
Kartkówka (10 minut): Rozmieszczenie ludności na świecie,
Migracje
Omówimy tematy na lekcji online!
Spotykanie Piątek 9.00-10.00
Proszę o wykonie w maturalnych kartach pracy zadań od 1 do
20 (str.9-16). Proszę odesłać zadanie w zakładce zadania do
piątku 29 maja.

M. Turska

29.05.2020

Sebastian Ropel

Wtorek 11.25
Poniedz. 14.00
Czwartek 12.00
Piątek 14.00
Spotykanie
Środa 8:15-9:00

Spotykanie
Piątek 9.0010.00

Język niemiecki

27.05 T: W sklepie z ubraniami – Lekcja online
Zadanie domowe: str 38 w zeszycie ćwiczeń

------------------

Justyna Gudel

27.05 / 14.00
Lekcja online

29.05 T: Co jest w modzie? Praca samodzielna - podręcznik str
39. Zadanie domowe: str 39 w zeszycie ćwiczeń
biblioteka

Wyzwanie czytelnicze
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/05/wyzwanieczytelnicze-nr-5-i-6-dla-i-ii-lo.pdf

11.05-21.06

M.Lewandowsk
a
H.Wiśniewska

konsultacje na
czacie w Teams

W-F gr. III

"Moja aktywność fizyczna poza domem" – cz. 4
"Quiz sportowy – Dyscypliny sportowe – orientujesz się w nich?"
"Trening – zbuduj sylwetkę – cz.6"

Na bieżąco do następnego
dnia po
zaplanowanej
lekcji - teamsy

Leszek
Kaczorowski

Teams - zespół

biologia

Zapoznaj się z poniższymi tematami z podręcznika przed
konsultacjami on-line. Będą one omawiane na spotkaniu.
Charakterystyka strunowców. Strunowce niższe
Cechy charakterystyczne kręgowców

28.05

Małgorzata
Brodecka

Czwartek 12.30
Konsultacje online

Podstawy przedsiębiorczości

Poniedziałek - Lekcja 4 10:45
Dokumenty aplikacyjne. A właściwie co to takiego? (2) Notatka w
notesie zajęć. Zadanie na ocenę – CV i list motywacyjny 1.06
1. Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją,
filmami instruktażowymi, ćwiczenia własne, jazda na

1.06

Sylwia
Tomaszewska

Poniedziałek Lekcja 4 10:45

Ćwiczenia
wykonywane

Katarzyna
Niewęgłowska
-Wawro

Teams

Wychowanie fizyczne
Grupa IV

WF-dziewczęta

rowerze, rolkach. Wysiłek trwający: nie mniej niż 20-30
minut z rozgrzewką.
2. “Moja sprawność fizyczna”. Wykonanie testu sprawności
fizycznej K. Zuchory. Jest to próba wytrzymałości - bieg
ciągły. Próbę możesz wykonać w dwojaki sposób: w
miejscu, w tempie ok. 120 kroków na minutę albo na
odległość. W pierwszym przypadku decyduje tylko czas
trwania biegu (od 0 do 20 minut), w drugim pokonany
dystans do 2000 metrów. Przed wykonaniem testu
zapoznaj się z kilkoma radami.
https://ewf.h1.pl/student/?token=fzQHB7HFgsvnHVhOy
NqwVVFUIBgcMdugWHO80vJFfPn2Z8Wjce

3 razy w
tygodniu.
Przesłanie
wyników
testu do godz.
15.00
29.05.2020

grupa - teamsy

1. Zestaw ćwiczeń z wybraną aplikacją, filmami
instruktażowymi, własnymi treningami, jazdą na
rowerze, rolkach. Wysiłek trwający: nie mniej niż 20-30
minut z rozgrzewką.
2. Test sprawności fizycznej K. Zuchory. Jest to próba
wytrzymałości - bieg ciągły. Próbę można wykonać :

Potwierdzenie
Na Teams do
29.05

Edyta Żuk

A) w miejscu, w tempie ok. 120 kroków na minutę
B) albo na odległość.

W pierwszym przypadku decyduje tylko czas trwania biegu
(od 0 do 20 minut), w drugim pokonany dystans do 2000
metrów. Przed wykonaniem testu należy zapoznać się z
kilkoma radami.

Teams-czat

https://ewf.h1.pl/student/?token=fzQHB7HFgsvnHVhOyNqw
VVFUIBgcMdugWHO80vJFfPn2Z8Wjce

