przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Temat:Bohaterowie realistyczni “Wesela” S.Wyspianskiego
Temat: Postacie fantastyczne- tzw.osoby dramatu.
Cały akt II
Temat: Symbolika “Wesela”
Akt.III
Poniedziałek, 15 czerwca 2020
Temat: Mediana z próby i moda z próby

Matematyka
Przedmiot realizowany w
zakresie rozszerzonym

Termin
oddania prac

nauczyciel

Lekcja on-line

I.Sowińska

Pon.9.50

Tomasz
Ogrodnik

Wtorek, 16 czerwca 2020
Temat: Wariancja i odchylenie standardowe
Środa, 17 czerwca 2020
Temat 1 i 2: Funkcja wykładnicza i jej własności. Przekształcanie
wykresu funkcji wykładniczej
Czwartek, 18 czerwca 2020
Temat 1 i 2: Równania wykładnicze

18.06.2020
14.10

Piątek, 19 czerwca 2020
Temat: Logarytm - powtórzenie

Matematyka
Przedmiot realizowany w
zakresie podstawowym

Konsultacje dla chętnych - omówienie zadań z bieżącego
tygodnia: piątek 19 czerwca w godz. 16.00 - 17.00 w kanale 2A +
2B
Suma n- początkowych wyrazów ciągu geometrycznego.
Ciąg arytmetyczny i geometryczny – zadania.

Iwona Różańska

Wtorek 13:05
Czwartek – nl
na maturze

Język angielski
Gr. K .Hołownia

Uzupełniamy zaległości
- każdy pracuje uczciwie sam , oceny
wystawię wieczorem 17.06 , więc liczę na współpracę

Język angielski
Anna Leszczyńska

Podsumowanie – czas na uzupełnienie zadań

Język niemiecki

historia
biblioteka

WF-dziewczęta

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

Katarzyna
Hołownia

15.06 T: Kolej berlińska - praca z tekstem. Praca w oparciu o
podręcznik, str.69.
17.06 T: Czas przeszły Imperfekt dla czasowników sein i haben
oraz czasowników modalnych - powtórzenie wiadomości. Praca
w oparciu o ćwiczenia str.69.

15.06 17.06 -

Marzena
Cichosz

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

15-21.06

M.Lewandowsk
a
H.Wiśniewska

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

Ćwiczenia
wykonywane
4 razy w
tygodniu.
Potwierdzenie
na Teams

Edyta Żuk

Teams

Ćwiczenia
wykonywane
4 razy w
tygodniu.

Edyta Żuk

Teams

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

WF-dziewczęta

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

Środa 17.06
N-l na
egzaminie
Wtorek i
czwartek
N-l na maturze
15.06 - wpis w
Notesie zajęć
17.06 - lekcja
“na żywo”
online.

Wychowanie fizycznegrupa IV

Język niemiecki

W-F gr III

Geografia

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

Potwierdzenie
na Teams

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
Niewęgłowska Wawro

Teams

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

Justyna Gudel

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

Leszek
Kaczorowski

Teamsy - grupa

Moi drodzy! ten tydzień w dalszym ciągu spędzam w komisjach
maturalnych , ale Wy możecie trochę samodzielnie
popracować
Poproszę byście zrobili 2 tematy: str 42 i 43 w podręczniku + te
same strony w ćwiczeniach :)
"Moja aktywność fizyczna poza domem" – cz. 6
"Quiz – jak dobrze znasz własny organizm ? ”
Dnia 17 czerwca – lekcji nie będzie (nauczyciel oddelegowany na
matury)
2B
Temat: Czynniki rozwoju rolnictwa
Prezentacja:
Temat: Użytkowanie ziemi na świecie
Prezentacja:
Omówimy tematy na lekcji online! Spotkanie Środa 8:15-9:00
Temat: XLVII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

Na bieżąco do następnego
dnia po
zaplanowanej
lekcji - teams
----------------

Sebastian Ropel

Środa 8:159:00
Piątek
9.00-10.00

Temat: Rolnictwo uprzemysłowione i rolnictwo ekologiczne
Omówimy tematy na lekcji online! Spotkanie Piątek 9.00-10.00
Podstawy przedsiębiorczości

Poniedziałek - Lekcja 4 - 10:45
Rozpoczęcie pracy i zakończenie pracy. Prezentacja w
ogłoszeniach

-

Sylwia
Tomaszewska

Poniedziałek Lekcja 4 - 10:45

