przedmiot

Zadania do wykonania

Serdecznie zapraszamy na wirtualny Dzień lat 90-tych, który
przygotowały klasy ID, IE i IF.
https://sway.office.com/0tEfRO74lb7vt1CK?ref=Link
Hasło podane zostanie na profilu Fb Samorządu
Uczniowskiego w środę 3 czerwca w godzinach porannych!
Język polski

Matematyka
Przedmiot realizowany w
zakresie rozszerzonym

Termin
oddania prac
3 czerwca
2020

Temat :Postać S. Wyspiańskiego prekursora teatru symbolicznego
w Krakowie.
Temat: Geneza dramatu “Wesele” S. Wyspiańskiego
Temat: Obraz chłopstwa i inteligencji w dramacie.
Akt I S.C..1 ,S.C..4,7,12,17,24,25 ( przygotować na lekcję )
Poniedziałek, 1 czerwca 2020 + Wtorek 2 czerwca 2020
Temat: Prawdopodobieństwo warunkowe

Sowińsk
a

Tomasz
Ogrodnik

Wtorek
konsultacje w
szkole na g.10
Czwartek 11
Pon, 1.06.2020
15.05
Pon, 1.06.2020
16.00
Śr, 3.06.2020
8.05

Środa, 2 czerwca 2020 (2 godziny)
Temat: Prawdopodobieństwo całkowite

Piątek, 5 czerwca 2020
Temat: Średnia arytmetyczna, średnia ważona

Lekcja on-line

Samorząd
Uczniowski

I.

Poniedziałek, 1 czerwca 2020 – konsultacje dla chętnych w
grupie 2A + 2B MAT KONSULTACJE (rachunek
prawdopodobieństwa)

Czwartek, 4 czerwca 2020 (2 godziny)
Temat: Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa zadania maturalne
Praca na lekcji – karta pracy: Zadania maturalne
(Omówienie kart pracy na konsultacjach w kolejnym tygodniu)

nauczyciel

4.06.2020 do
godz. 23.59

Matematyka
Przedmiot realizowany w
zakresie podstawowym
Język angielski

Język angielski
Gr. K. Hołownia

1.
2.
3.
4.
5.

Zadanie na Dzień Dziecka – Teams
Utrwalenie wiadomości
Podsumowanie książka str.130
Przykładowy test maturalny – matura rozszerzona Teams
Zadanie dla chętnych - Teams

S: Work – exercises
• ( pages 48-51 repetytorium)
• Writing- essey –Rock your English - omówienie zasad
• 34 top phrasal vebs (ułóż 10 zdań z wybranymi phrasal
verbs z filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=tNnnpKvo16U&list=PLZMFu
SBiOMM9A4vlfJKUkdruk8zIwMSMG&index=28

Anna
Leszczyńska

Wtorek
10.40
Czwartek
10.40

Katarzyna
Hołownia

Środa
12.00-13.00

Na 18.06

Język niemiecki

01.06. T: Przyimki łączące się z celownikiem i z biernikiem.
Podręcznik str. 12 i dodatkowe materiały/zadania z internetu.
Zad. domowe str. 12 w ćwiczeniach.
03.06. T: Zaproszenie – redakcja tekstu. Podręcznik str.13. Zad.
domowe str. 13 w ćwiczeniach.

01.06. str. 65
oraz 11 w
ćwiczeniach
bez zadania 6.
03.06. str. 12 ćwiczenia.

Marzena
Cichosz

01.06. - wpis w
Notesie zajęć
03.06. - lekcja
online “na
żywo”.

Język francuski

04.06.2020 r. Les verbes pronominaux au "passé composé".

04.06.2020 r.

Małgorzata
Lesisz

04.06.2020 r.
16:00 lekcja
online

Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

05.06.2020 r. Le passé composé - la révision

Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

05.06.2020 r.
05.06.2020 r.
15:10-15:55
konsultacje
online

Język francuski kontynuacja

01.06.2020 r. Décrire quelqu'un.

01.06.2020 r.

Małgorzta Lesisz

Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

03.06.2020 r. Souhaiter
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.
Historia

Historia i społeczeństwo
Godzina wychowawcza

Geografia

Temat: Wojny polskie ze Szwecją, Turcją, Rosją i powstanie
Chmielnickiego
Zadanie (ustne przygotowanie do lekcji)– poniedz. Sytuacja
Szwecji pod koniec XVI w. i przyczyny wojen polsko-szwedzkich.
- czwartek Sytuacja Rosji pod koniec XVI w. i przyczyny
wojen rosyjsko-polskich.
Temat: Wojna i wojskowość - podsumowanie.
Temat: Struktura zawodowa ludności.
Temat: Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności
świata.
Omówimy tematy na lekcji online! Spotkanie Środa 8:15-9:00
Kartkówka: Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe ludności,
Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności (10 min)

01.06.2020 r.
8:55- 9:40
konsultacje
online

03.06.2020 r.
14:15 lekcje
online

03.06.2020 r.

M. Turska

Poniedz. 14.00
Czwartek 12.00

01.06
04.06
Wtorek 11.25
Piątek 14.00
Spotkanie
Środa 8:159:00
05.06.20

Sebastian Ropel

Temat: Osadnictwo wiejskie i miejskie
Temat: Urbanizacja na świecie
Omówimy tematy na lekcji online! Spotkanie Piątek 9.00-10.00
Kartkówka: Struktura zawodowa ludności, Geograficzne
uwarunkowania stanu zdrowia ludności świata (10 min)
Proszę o wykonanie w maturalnych kartach pracy zadań od 21 do
32 (str.17-21). Proszę odesłać zadanie w zakładce zadania do
piątku 5 czerwca.

Proszę o wykonanie prezentacji na jedne z wybranych tematów:
• Chrześcijaństwo;
• Buddyzm;
• Islam;
• Judaizm;
• Hinduizm.
W prezentacji musi znajdować się:
• mapa występowania tej religii;
• wpływ na społeczeństwo i gospodarkę;
• dużo zdjęć, grafik, schematów, wykresów, filmików itp.;
• lista źródeł.
Wymogi:
• w prezentacji nie mogą być całe slajdy z tekstem- taka
prezentacja to 1;

Spotkanie
Piątek 9.0010.00

•

biblioteka

biologia

Podstawy przedsiębiorczości

W-F gr. III

minimum 15 slajdów.

Wyzwanie czytelnicze
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/05/wyzwanieczytelnicze-nr-7-i-8-dla-i-ii-lo.pdf

11.05-21.06

M.Lewandowsk
a
H.Wiśniewska

konsultacje na
bieżąco na
czacie w Teams

Zapoznaj się z poniższymi tematami z podręcznika:
Ryby - żuchwowce pierwotnie wodne
Płazy - kręgowce dwuśrodowiskowe
Gady – pierwsze owodniowce
Poniedziałek - Lekcja 4 on-line - 10:45 Jak przetrwać i wygrać
rozmowę kwalifikacyjną?
Prezentacja w ogłoszeniach. Notatka w notesie zajęć.
Kolejne tematy :

04.06

Małgorzata
Brodecka

Czwartek
12.30 lekcja online

-

Sylwia
Tomaszewska

Na bieżąco do następnego
dnia po
zaplanowanej
lekcji teamsy

Leszek
Kaczorowski

Poniedziałek Lekcja 4 on-line
- 10:45
Teams zespół

Suma n -początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego.
Ciąg geometryczny.
1."Moja aktywność fizyczna poza domem"
Ćwiczenia własne, jazda na rowerze, rolkach, wrotkach, biegi,
marsze, spacery i zabawy z wybraną aplikacją np. “Geocaching”,
“Pokemon Go” itp..
2.” Planuję własny trening sprawnościowy”.

Nie oddajemy
Na bieżąco
Ćw.
wykonywane 3
razy w
tygodniu

Iwona Różańska

1.Ćwiczenia własne, jazda na rowerze, rolkach, wrotkach, biegi,
marsze, spacery i zabawy z wybraną aplikacją.

Ćwiczenia
wykonywane
na bieżąco

Edyta Żuk

"Moja aktywność fizyczna poza domem" – cz. 5
"Konkurs wiedzy o sporcie i zdrowiu"
"Sam planuję własny trening sprawnościowy – cz. 5"

Matematyka - podstawa
Wychowanie fizyczne – gr.IV

WF- dziewczęta

Katarzyna
Niewęgłowska Wawro

Wtorek 13:05
Czwartek 14:15
Teams

Teams

Język niemiecki

2. https://www.youtube.com/watch?v=10JkWbyX3oU
Doskonalimy podstawy techniki tanecznej- “Hip Hop”

Potwierdzenie
do 7.06.2020

03.06 T: Dobry team - lekcja online

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

05.06 T: Przyjaźń- praca samodzielna - str 41 w podręczniku + ten
sam temat w ćwiczeniach

Justyna Gudel

03.06 14.00
lekcja online

