przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

1. Człowiek wobec nieskończoności – filozofia czasów baroku •

Termin
oddania prac
-

podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Barok”,
s. 93−95
2.. Sztuka baroku podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział
„Barok”,
s. 96−104
3.. Wprowadzenie do literatury barokowej.. Poezja metafizyczna
Mikołaja Sępa Szarzyńskiego podręcznik do języka polskiego Ponad
słowami, dział „Barok”,
s. 105−107
4. Sarmaty portret własny – Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska
podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Barok”,
s. 114−115

matematyka

Język angielski
Gr. K. Hołownia

Gr A. Sadaj

Język francuski

15.06.2020 Związki między funkcjami trygonometrycznymi.
17.06.2020 Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta.

18.06.2020

•
•

Podsumowanie zadania ustnego ( do 15.06)
Defining relative clauses- zdania przydawkowe
definiujące page 76 SB/ page 61 WB
_________________________________________________
Unit 4 Speaking: Stimulus based discussion
Writing – List do redakcji, wprowadzenie, linking words,
useful phrases
Use of English – konstrukcje gramatyczne
16.06.2020 r. La fréquence.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

16.06.2020 r.

nauczyciel

Lekcja on-line

Jowita
Staszczuk

Środa 9.50
Piątek 10.45

Iwona
Różańska

Katarzyna
Hołownia

15.06.2020
14:15
17.06.2020
10:45
Poniedziałek
12.50-13.50

Sadaj.agnies
zka@zso8gd
ynia.pl

15/06 13:00-13:30
17/06 11:55-12:25
18/06 09:50-10:20

Małgorzata
Lesisz

16.06.2020 r.
8:00-8:45
konsultacje online.
16.06.2020 r.

16.06.2020 r. Czasowniki II grupy.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

16.06.2020 r.

18.06.2020 r. Les magasins et les aliments.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

18.06.2020 r.

19.06.2020 r. Faire les achats - la révision.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

19.06.2020 r.

Język niemiecki

17.06 T: Środki lokomocji. Praca w oparciu o podręcznik na
stronie 62. Zadanie domowe w ćwiczeniach strona 62.
19.06 Lekcji nie ma –nauczyciel oddelegowany na egzamin
maturalny

17.06 - ćw. Str.
59 i 60
19.06 -

Marzena
Cichosz

historia

Lekcji nie ma –nauczyciel oddelegowany na egzamin maturalny

16.06.2020
Wtorek

Piotr Jóżwiak

Temat : Polska po 1989 roku.
• Problemy gospodarcze i społeczne okresu transformacji
• Cele polityki zagranicznej po 1989 roku

19.06.2020
Piątek

biblioteka

Ankieta dot. Wyzwań czytelniczych udostępniona w <Zadaniach>
aplikacji Teams

15-21.06

wos

Temat: Podróżowanie po Europie i świecie

...................

Język francuski (kontynuacja)

8:55 lekcja online.

Małgorzata
Lesisz

18.06.2020 r.
8:00-8:45
konsultacje online.
19.06.2020 r.
14:10 lekcja online

17.06 - wpis w
Notesie zajęć
19.06 -

Lekcja on-line, w
czasie zajęć.

M.Lewando
wska
H.Wiśniewsk
a
B.Kamińska

Lekcja on line
środa godz.9.00

Wychowanie fizyczne

1. “Bezpieczne wakacje”
2. Dwa oblicza słońca - witamina D, dobre czy złe słońce,
zdrowe opalanie.
3. "Moja aktywność fizyczna poza domem". Kontynuujemy
ćwiczenia własne, jazdę na rowerze, rolkach, wrotkach,
biegi, marsze, spacery i zabawy z wybraną aplikacją np.
“Geocaching”, “Pokemon Go” itp.

Ćw.
wykonywane 3
razy w
tygodniu

Katarzyna
Niewęgłows
ka -Wawro

Teams

Język niemiecki

Moi drodzy! ten tydzień w dalszym ciągu spędzam w komisjach
maturalnych , ale Wy możecie trochę samodzielnie
popracować/powtórzyć/utrwalić to, czego przez cały rok się
nauczyliście
Poproszę byście w ramach powtórzenia (podręcznik/materiał
klasy 1 w całości przerobiliśmy) zrobili zadania , które Wam
przesyłam na Teamsach

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

Justyna
Gudel

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

EdB

Temat: Test sprawdzający z zakresu udzielania I pomocy

20 czerwca

Teamsy - grupa

Temat: Wyżywienie na świecie
Proszę zapoznać się z tematem wyżywienie na świecie z
podręcznika, obejrzeć prezentacje oraz filmik udostępnione na
teams przed konsultacjami.

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

Leszek
Kaczorowski
Sebastian
Ropel

Sylwia
Tomaszewsk
a

Środa - Lekcja 7 online - 14:15

Geografia

Chemia

Środa - Lekcja 7 on-line - 14:15
Substancje uzależniające. Prezentacje w ogłoszeniach.
Piątek - Lekcja 5 MS Teams – 11:55
Rodzaje tworzyw sztucznych. Informacje w notesie zajęć.

-

Zapraszam na
konsultacje online
wtorek 10.0010:30

Fizyka

informatyka

Ćwiczenia powtórzeniowe. Wystawianie ocen końcowych.

Programowanie w Pythonie

17.06

Ewa
Wernikowsk
a-Narloch
Ewelina
Sołdan

Teams, edziennik

Piątek 15.00

