przedmiot
Język polski
matematyka
Matematyka – rozszerzenie

Język angielski
Gr. K. Hołownia
Język angielski
Anna Leszczyńska

Język niemiecki
Marzena Cichosz

Zadania, lekcja on-line
Temat : Adaptacja filmowa “Chłopów “S.Reymonta
Fragmenty powieści w podręczniku s.52-54
Mat.podst. Wtorek 13:05 i czwartek 12:20 on-line
Poniedziałek 22.06 (2 godz)
Temat: Funkcja logarytmiczna i jej własności
Wtorek 23.06 (2 godz)
Temat: Równania logarytmiczne
Czwartek 25.06 (2 godz)
Temat: Powtórzenie wiadomości - funkcja wykładnicza i logarytmiczna
•
•

Poniedziałek 12.00-12.30
Podsumowanie pracy w tym roku szkolnym

Escape Room dla spóźnionych
Wakacyjne życzenia - Wakelet
Spotykamy się:
Wtorek 10.40
Czwartek 10.40
22.06 - lekcja online/wpis w Notesie zajęć
Piosenka na pożegnanie z życzeniami udanych wakacji:
https://www.youtube.com/watch?v=2hyibXdOp5w
Słowa:
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03kBuABCGrzvZQ462B0BVrKfqM0fw%3A1592767174482
&ei=xrLvXtH2HOWXmwWnz5eYDQ&q=XAVAS+%28Xavier+Naidoo+%26+Kool+Savas%29+%22Schau+nic
ht+mehr+zur%C3%BCck%22+s%C5%82owa&oq=XAVAS+%28Xavier+Naidoo+%26+Kool+Savas%29+%22
Schau+nicht+mehr+zur%C3%BCck%22+s%C5%82owa&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDKvRFYyr0RYIrREWgAc
AB4AIABeIgBeJIBAzAuMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psyab&ved=0ahUKEwjR8ZON0JPqAhXly6YKHafnBdMQ4dUDCAw
24.06 - nauczyciel powołany na egzamin maturalny

Język francuski

25.06.2020 r. Inviter, accepter et refuser- tłumaczenie online- jak korzystać z aplikacji office 365, aby
skutecznie uczyć się języka francuskiego.

Język francuski kontynuacja

22.06.2020 r. L'hypotèse et condition- les activités.
24.06.2020 r. Tłumaczenie online- jak korzystać z aplikacji office 365, aby skutecznie uczyć się języka
francuskiego. Lekcja online 14:10
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WTOREK 11.25 - CAŁA KLASA PODSUMOWANIE LEKCJI, INFORMACJE OD WYCHOWAWCY
PROCEDURY ODBIORU ŚNIADECTW, BEZPIECZNE WAKACJE
Poniedziałek 14.30 spotkanie online dla chętnych - rozwiazywanie zadań maturalnych z kręgowców
Czwartek 12.30 lekcja on-line Dział funkcjonowanie zwierząt
1. “Bezpieczne wakacje”. Zanim wyjedziesz na wakacje rozwiąż ten quiz
https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/13,101719,9360,zanim-wyjedziesz-na-wakacje-rozwiaz-tenquiz-i-sprawdz-czy.html
2. "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.

Wychowanie fizyczne Grupa IV

W-F gr. III

"Moja aktywność fizyczna poza domem" – cz. 7
"Quiz sportowy – " Bezpieczne wakacje.
"Lekcja przed wakacjami"

Podstawy przedsiębiorczości

Poniedziałek - Lekcja 4 - MS Teams 10:45
Czego nauczyłem się na lekcjach przedsiębiorczości? Informacje w ogłoszeniach.
Temat: EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII POZIOM ROZSZERZONY 2020 – omówienie arkusza
maturalnego.

Geografia

Arkusz omówimy na lekcji online.
Spotkanie Środa 8:15-9:00

Temat: XLVII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA.
Spotkanie w sprawie Olimpiady dla osób chętnych.
Link do zespołu:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaf3aaec2b25640b08b46c6b0d6cc48ef%40thread.tacv2/con
versations?groupId=6a6c960f-8c7a-4b08-8c94-7914a92a67d8&tenantId=2fdfdd7e-908e-46a5-b359e7e014884546
Środa 12.00-13.00
http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/og-2020-2021-2/
Wychowanie fizyczne dziewczęta

Kontynuujemy ćwiczenia własne, jazdę na rowerze, rolkach, wrotkach, biegi, marsze, spacery i zabawy z
wybraną aplikacją.

“Bezpieczne wakacje”.
Przed wyjazdem na wakacje do rozwiązania quiz
https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/13,101719,9360,zanim-wyjedziesz-na-wakacje-rozwiaz-ten-quizi-sprawdz-czy.html
Język niemiecki
Justyna Gudel

Środa 14.00 - ostatnie :/ spotkanie online

