klasa 3/1 Sposób komunikowania się z uczniami za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.
Przedmiot*
język polski

język
angielski

język
niemiecki

Planowany materiał do realizacji/ treści nauczania
(19 – 23.10.)

Sposób weryfikacji
wiedzy uczniów/
ustalenia ocen

1.Programy dla odrodzonej Polski "Przedwiośnie" - 1 godz.
2.Motyw dworku i szlachty -1 godz.
3.Powtórzenie z modernizmu - 1 godz.
4.Twórczość Jasnorzewskiej – 1 godz.
grupa 1 (DKB)
On Screen C1 – rozdział 5a i 5b + materiały maturalne
grupa JU
On Screen C1, rozdziały: 5C – 5F
grupa PMS
Gramatyka:
zdania podrzędnie złożone (dass, weil, wenn)
Leksyka: opowiadanie o ulubionej formie wypoczynku wakacyjnego
grupa JZ
Kontynuacja działu 17 Direkt neu 2b – zdania okolicznikowe celu, odmiana rzeczownika dopełniacz

matematyka

grupa AW
Passiv - Übungen. Passiv mit Modalverben.
Styczna do okręgu. Wzajemne położenie dwóch okręgów. Jednokładność. Zastosowania analizy
matematycznej w geometrii analitycznej. Zadania powtórzeniowe z geometrii analitycznej.
Powtórzenie z kombinatoryki.

fizyka

Równanie stanu gazu doskonałego.
Równanie Clapeyrona

Karta pacy, podręcznik,
ćwiczenia, wypowiedź
ustna, odpowiedź ustna,
praca projektowa, test
przez Microsoft forms

Aktywność uczniów w
czasie lekcji

Izo - przemiany gazu doskonałego

Zadania online
kartkówki

- Człowiek to dusza i ciało
- Płciowość - dar i zadanie
Aktywne czytanie tekstów filozoficznych. O idei dobra w myśli Platona.
etyka
Porównanie myśli Platona i myśli Arystotelesa.
Oprócz propozycji ruchowej załączamy ciekawostki ze świata sportu lub mniej znane formy
w.f.
aktywności ruchowej.
Tematy:
1. Kształtowanie ( ogólnej sprawności fizycznej ) wydolności organizmu poprzez proponowany
zestaw ćwiczeń cardio lub bieg w terenie.
2. Wzmacnianie wybranych partii mięśniowych na podstawie zaproponowanego zestawu ćwiczeń.
3. Rola rozciągania w kształtowaniu indywidualnej sprawności fizycznej.
*w językach obcych pomocą dla uczniów przy identyfikacji grupy są podane inicjały nauczyciela
religia

klasa 3/2 Sposób komunikowania się z uczniami za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.
Przedmiot*
język polski

język angielski

Planowany materiał do realizacji/ treści nauczania
(19 – 23.10.)

Sposób weryfikacji wiedzy uczniów/
ustalenia ocen

Przedwiośnie S. Żeromskiego – dzieje rodziny Baryków.
Rewolucja w Baku.
Przemiana wewnętrzna Cezarego Baryki.
Wizja szklanych domów.
Baryka w odzyskanej ojczyźnie.
grupa SK
Discussing unit 8 test; verb patterns – continued; Jane Eyre/English Landscape
Gardening – reading and vocabulary; persuasive essay
grupa KM

\

Aktywność uczniów w czasie lekcji
online, prace domowe, wypracowanie na
ocenę.

język niemiecki

On Screen B2+ - Writing articles + Use of English
grupa JZ
Kontynuacja działu 17 Direkt neu 2b – zdania okolicznikowe celu, odmiana
rzeczownika - dopełniacz
grupa PMS
Gramatyka:
zdania podrzędnie złożone (dass, weil, wenn)
Leksyka: opowiadanie o ulubionej formie wypoczynku wakacyjnego
grupa HG
Gesundheit , beim Arzt, gesunde Lebensweise – przygotowanie do matury
Adjektivsteigerung
grupa AW
Adjektivendungen mit unbestimmten Artikeln - Übungen.

Karta pacy, podręcznik, ćwiczenia,
wypowiedź ustna, odpowiedź ustna,
praca projektowa, test przez Microsoft
forms

Aktywność na lekcji

język rosyjski

Redagowanie CV i listu motywacyjnego
Słownictwo związane z wyborem kierunku studiów
Skrótowce oznaczające nazwy uczelni wyższych i kierunków studiów

Ocena zadawanych prac pisemnych
odsyłanych przez uczniów na maila

matematyka

Granica niewłaściwa funkcji. Ciągłość funkcji w punkcie. Ciągłość funkcji w
zbiorze.

Wysyłam uczniom zadania. Po
określonym czasie np. 60 minut
uczniowie wysyłają mi rozwiązania.

fizyka

1. przemiany energii gazu doskonałego, przykładowe zadania typu maturalnego
2. proces cykliczny, sprawność cyklu, przykłady
3. cykl Carnote'a i jego znaczenie teoretyczne
T: Pierwiastki bloku d – chrom.

chemia

T: Omówienie doświadczeń chemicznych ze związkami chromu -obserwacje
,wnioski, równania reakcji.

●
Karty
pracy, pytania w formie kartkówki,
klasówki - odpowiedzi w formie
załączników skanów bądź zdjęć mailowo
Przygotowanie prezentacji na zadany

T: Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – grupy funkcyjne , nazwy.
T: Fluorowcopochodne węglowodorów.

religia

w.f.

-Proegzystencja – bycie dla innych.
- Człowiek dialogu.

Oprócz propozycji ruchowej załączamy ciekawostki ze świata sportu lub mniej
znane formy aktywności ruchowej.
Tematy:
1. Kształtowanie ( ogólnej sprawności fizycznej ) wydolności organizmu poprzez
proponowany zestaw ćwiczeń cardio lub bieg w terenie.
2. Wzmacnianie wybranych partii mięśniowych na podstawie zaproponowanego
zestawu ćwiczeń.
3. Rola rozciągania w kształtowaniu indywidualnej sprawności fizycznej.
*w językach obcych pomocą dla uczniów przy identyfikacji grupy są podane inicjały nauczyciela

temat.

klasa 3/3 Sposób komunikowania się z uczniami za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.
Planowany materiał do realizacji/ treści nauczania (19 – 23.10.)
Przedmiot*
język polski

1. Kreacja narratora w "Sklepach cynamonowych"
2. Kreacjonizm i surrealizm w "Sklepach
cynamonowych".
3. Mityzacja w "Sklepach cynamonowych". Postać ojca.
4. Wykorzystanie motywów ludowych w twórczości
Leśmiana.

język angielski

grupa SK
Discussing unit 8 test; verb patterns – continued; Jane Eyre/English Landscape Gardening –
reading and vocabulary; persuasive essay

Schulza.

Sposób weryfikacji
wiedzy uczniów/
ustalenia ocen
Przyjęcie i sprawdzenie
wysłanych
przez uczniów drogą
mailową zadań: notatek,
opracowań wybranych zagadnień
z lektur itp.
Testy przy pomocy
aplikacji Microsoft Forms
Aktywność uczniów w
czasie lekcji online, prace
domowe, wypracowanie
na ocenę.

grupa KM
Gold Experience C1 - Unit 1 (reading, speaking, vocabulary practice) + Use of English
język niemiecki

grupa JZ
Kontynuacja działu 17 Direkt neu 2b – zdania okolicznikowe celu, odmiana rzeczownika dopełniacz

grupa PMS
Gramatyka:
zdania podrzędnie złożone (dass, weil, wenn)
Leksyka: opowiadanie o ulubionej formie wypoczynku wakacyjnego
grupa HG
Gesundheit , beim Arzt, gesunde Lebensweise – przygotowanie do matury
Adjektivsteigerung

Karta pacy, podręcznik,
ćwiczenia, wypowiedź
ustna, odpowiedź ustna,
praca projektowa, test
przez Microsoft forms

Aktywność na lekcji

grupa AW
Adjektivendungen mit unbestimmten Artikeln - Übungen.
język francuski

grupa UŚ
Praca z tekstami i ćwiczenia ze str. 16- 21 z podręcznika (zaimek Y, czasy przeszłe - powtórzenie)
"W sklepie z ubraniami" - układanie dialogu
grupa UŚ
Praca z tekstami i ćwiczenia ze str. 16- 21 z podręcznika (zaimek Y, czasy przeszłe - powtórzenie)
"W sklepie z ubraniami" - układanie dialogu

język rosyjski

historia

wos

matematyka

Redagowanie CV i listu motywacyjnego
Słownictwo związane z wyborem kierunku studiów
Skrótowce oznaczające nazwy uczelni wyższych i kierunków studiów
19.10.2020
Potop szwedzki
19.10.2020
Wojny polska-tureckie w II poł. XVII w.
20.10.2020
Wojny w XVII w. – praca z tekstami źródłowymi
22.10.2020
Sytuacja wewnętrzna w Rzeczpospolitej w XVII w. cz.1
22.10.2020
Sytuacja wewnętrzna w Rzeczpospolitej w XVII w. cz.2
1.Prawo – wprowadzenie
2.Funkcje prawa.
3.Gałęzie i dziedziny prawa.
4.Hierarchi i publikacja aktów prawnych. Rozdział III Konstytucji RP.
Powtórzenie – do pracy klasowej z f. wykładniczej
(Praca klasowa)
Powtórzenie wiadomości o wektorze -1

Ocena zadawanych prac
pisemnych odsyłanych
przez uczniów na maila

Prace domowe
Praca klasowa

Równanie kierunkowe i ogólne prostej -1
godzina
wychowawcza
w.f.

23.10.2020
Pokonywanie stresu
Oprócz propozycji ruchowej załączamy ciekawostki ze świata sportu lub mniej znane formy
aktywności ruchowej.
Tematy:
1. Kształtowanie ( ogólnej sprawności fizycznej ) wydolności organizmu poprzez proponowany
zestaw ćwiczeń cardio lub bieg w terenie.
2. Wzmacnianie wybranych partii mięśniowych na podstawie zaproponowanego zestawu ćwiczeń.
3. Rola rozciągania w kształtowaniu indywidualnej sprawności fizycznej.
*w językach obcych pomocą dla uczniów przy identyfikacji grupy są podane inicjały nauczyciela

Klasa 3/4 Sposób komunikowania się z uczniami za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.
Planowany materiał do realizacji/ treści nauczania (19 – 23.10.)

Sposób weryfikacji wiedzy
uczniów/ ustalenia ocen

Przedmiot*
język polski

5. Kreacja narratora w "Sklepach cynamonowych"
6. Kreacjonizm i surrealizm w "Sklepach
cynamonowych".
7. Mityzacja w "Sklepach cynamonowych". Postać ojca.
8. Wykorzystanie motywów ludowych w twórczości
Leśmiana.

język
angielski

grupa SK
Discussing unit 8 test; verb patterns – continued; Jane Eyre/English Landscape Gardening –
reading and vocabulary; persuasive essay

Schulza.

Przyjęcie i sprawdzenie wysłanych
przez uczniów drogą
mailową zadań: notatek,
opracowań wybranych zagadnień
z lektur itp.
Testy przy pomocy
aplikacji Microsoft Forms
Aktywność uczniów w czasie
lekcji online, prace domowe,
wypracowanie na ocenę.

grupa JU
On Screen C1, rozdziały: 5C – 5F
język
niemiecki

grupa JZ
Kontynuacja działu 17 Direkt neu 2b – zdania okolicznikowe celu, odmiana rzeczownika dopełniacz

grupa PMS
Gramatyka:
zdania podrzędnie złożone (dass, weil, wenn)
Leksyka: opowiadanie o ulubionej formie wypoczynku wakacyjnego
grupa HG
Gesundheit , beim Arzt, gesunde Lebensweise – przygotowanie do matury
Adjektivsteigerung

język
francuski

język
rosyjski
matematyka

grupa AW
Adjektivendungen mit unbestimmten Artikeln - Übungen.
grupa MB
Le travail - ćwiczenia leksykalne
Les offres et les demandes d'emploi (odpowiedź na ofertę pracy wakacyjnej)
grupa UŚ
Praca z tekstami i ćwiczenia ze str. 16- 21 z podręcznika (zaimek Y, czasy przeszłe powtórzenie)
"W sklepie z ubraniami" - układanie dialogu
Redagowanie CV i listu motywacyjnego
Słownictwo związane z wyborem kierunku studiów
Skrótowce oznaczające nazwy uczelni wyższych i kierunków studiów
1. Zadania optymalizacyjne
2. Zastosowanie analizy matematycznej w geometrii analitycznej.

Karta pacy, podręcznik,
ćwiczenia, wypowiedź ustna,
odpowiedź ustna, praca
projektowa, test przez Microsoft
forms

Aktywność na lekcji

Ocena zadawanych prac
pisemnych odsyłanych przez
uczniów na maila
Sprawdzanie zadań
rozwiązanych przez uczniów i

geografia

religia

w.f.

3. Jednokładność.
4. Powtórzenie wiadomości z geometrii analitycznej.
Zasoby naturalne Ziemi.
Podział i rola surowców naturalnych.
3. Bilans energetyczny świata.
4. Produkcja energii elektrycznej.
-Proegzystencja – bycie dla innych.
- Człowiek dialogu.

Oprócz propozycji ruchowej załączamy ciekawostki ze świata sportu lub mniej znane formy
aktywności ruchowej.
Tematy:
1. Kształtowanie ( ogólnej sprawności fizycznej ) wydolności organizmu poprzez
proponowany zestaw ćwiczeń cardio lub bieg w terenie.
2. Wzmacnianie wybranych partii mięśniowych na podstawie zaproponowanego zestawu
ćwiczeń.
3. Rola rozciągania w kształtowaniu indywidualnej sprawności fizycznej.
*w językach obcych pomocą dla uczniów przy identyfikacji grupy są podane inicjały nauczyciela

nadesłanych na platformie;
odpowiedzi ustne uczniów;
Prace domowe,
kartkówka on-line,
aktywność na zajęciach.

klasa 3/5 Sposób komunikowania się z uczniami za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.
Planowany materiał do realizacji/ treści nauczania (19 – 23.10.)
Przedmiot*
język polski

język
angielski

język
niemiecki

1. Mityzacja czasu i przestrzeni w "Chłopach".
2. Test sprawdzający z "Chłopów".
3.Oryginalność języka i narracji w "Jądrze ciemności".
4. Kompozycja i elementy modernistyczne "Jądra ciemności".
grupa MK
Matura vocabulary revision – work and education; formal letter writing (My
Perspectives 5 -1G); Unit 2A

Sposób weryfikacji wiedzy uczniów/
ustalenia ocen

- odpytywanie ustne podczas lekcji
online
- quiz ze słowek na Microfost Teams
- aktywność

grupa SK
Discussing unit 8 test; verb patterns – continued; Jane Eyre/English Landscape
Gardening – reading and vocabulary; persuasive essay
grupa KM
On Screen B2+ - Writing articles + Use of English

Aktywność uczniów w czasie lekcji
online, prace domowe, wypracowanie
na ocenę.

grupa JZ
Kontynuacja działu 17 Direkt neu 2b – zdania okolicznikowe celu, odmiana
rzeczownika - dopełniacz

Karta pacy, podręcznik, ćwiczenia,
wypowiedź ustna, odpowiedź ustna,
praca projektowa, test przez Microsoft
forms
Aktywność na lekcji

grupa HG
Gesundheit , beim Arzt, gesunde Lebensweise – przygotowanie do matury
Adjektivsteigerung
grupa PMS
Gramatyka:
zdania podrzędnie złożone (dass, weil, wenn)
Leksyka: opowiadanie o ulubionej formie wypoczynku wakacyjnego - ćwiczenia do
matury ustnej

język
francuski

język
rosyjski

grupa AW
Adjektivendungen mit unbestimmten Artikeln - Übungen.
grupa MB
Le travail - ćwiczenia leksykalne
Les offres et les demandes d'emploi (odpowiedź na ofertę pracy wakacyjnej)
grupa UŚ
Praca z tekstami i ćwiczenia ze str. 16- 21 z podręcznika (zaimek Y, czasy przeszłe powtórzenie)
"W sklepie z ubraniami" - układanie dialogu
Redagowanie CV i listu motywacyjnego
Słownictwo związane z wyborem kierunku studiów
Skrótowce oznaczające nazwy uczelni wyższych i kierunków studiów

chemia

OTRZYMYWANIE I WŁAŚCIWOŚCI FENOLI
ALKOHOLE, FENOLE – POWTÓRZENIE MATERIAŁU
OTRZYMYWANIE ALDEHYDÓW I KETONÓW
WŁAŚCIWOŚCI ALDEHYDÓW I KETONÓW
OTRZYMYWANIE KWASÓW KARBOKSYLOWYCH - 2h

biologia

1. Regulacja wydzielania hormonów. Hormony tkankowe.
2. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości - układ nerwowy
3. Budowa i funkcjonowanie męskich narządów rozrodczych.
4. Budowa i funkcjonowanie żeńskich narządów rozrodczych.

matematyka

1. Funkcja pochodna, obliczanie pochodnych.
2. Styczna do wykresu funkcji.
3. Zastosowanie pochodnej do badania monotoniczności funkcji i wyznaczania
ekstremów lokalnych.
Oprócz propozycji ruchowej załączamy ciekawostki ze świata sportu lub mniej
znane formy aktywności ruchowej.
Tematy:
1. Kształtowanie ( ogólnej sprawności fizycznej ) wydolności organizmu poprzez
proponowany zestaw ćwiczeń cardio lub bieg w terenie.
2. Wzmacnianie wybranych partii mięśniowych na podstawie zaproponowanego

w.f.

Ocena zadawanych prac pisemnych
odsyłanych przez uczniów na maila

Sprawdzanie zadań rozwiązanych przez
uczniów i nadesłanych na platformie;
odpowiedzi ustne uczniów;

zestawu ćwiczeń.
3. Rola rozciągania w kształtowaniu indywidualnej sprawności fizycznej.
*w językach obcych pomocą dla uczniów przy identyfikacji grupy są podane inicjały nauczyciela

klasa 3/6 Sposób komunikowania się z uczniami za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.
Przedmiot*

Planowany materiał do realizacji/ treści nauczania
(19 – 23.10.)

język polski

Przedwiośnie S. Żeromskiego – dzieje rodziny Baryków.
Rewolucja w Baku.
Przemiana wewnętrzna Cezarego Baryki.
Wizja szklanych domów.
Baryka w odzyskanej ojczyźnie.

język
angielski

grupa AW
OnScreen C1
module 5
1) Green issues- vocabulary and discussion
2) Environmental issues - oral Matura exam practice
3) Gardens in the sky -reading and vocabulary

grupa MK
Matura vocabulary revision – work and education; formal letter writing
(My Perspectives 5 -1G); Unit 2A

grupa MH
Unit 3: Modals – speculation and deduction continued. Wildlife and noise

Sposób weryfikacji wiedzy uczniów/ ustalenia
ocen

1) Odpowiedź ustna nagrywana i przesyłana
nauczycielowi do odsłuchania - waga 2
2) pisemne odpowiedzi przesłane drogą mailową waga 1
3) testy przeprowadzone na platformie exam.net
waga 2
3) aktywność-systematyczność w opracowywaniu
zadawanego materiału - waga 1
- odpytywanie ustne podczas lekcji online
- quiz ze słowek na Microfost Teams
- aktywność

język
niemiecki

język
francuski

język
rosyjski
chemia

pollution – reading/vocabulary/speaking.
“Lost in translation” reading/vocabulary/speaking/listening. Describing
books.
grupa JZ
Kontynuacja działu 17 Direkt neu 2b – zdania okolicznikowe celu,
odmiana rzeczownika - dopełniacz
grupa PMS
Gramatyka:
zdania podrzędnie złożone (dass, weil, wenn)
Leksyka: opowiadanie o ulubionej formie wypoczynku wakacyjnego
grupa HG
Gesundheit , beim Arzt, gesunde Lebensweise – przygotowanie do
matury
Adjektivsteigerung
grupa AW
Adjektivendungen mit unbestimmten Artikeln - Übungen.
grupa MB
Le travail - ćwiczenia leksykalne
Les offres et les demandes d'emploi (odpowiedź na ofertę pracy
wakacyjnej)
grupa UŚ
Praca z tekstami i ćwiczenia ze str. 16- 21 z podręcznika (zaimek Y, czasy
przeszłe - powtórzenie)
"W sklepie z ubraniami" - układanie dialogu
Redagowanie CV i listu motywacyjnego
Słownictwo związane z wyborem kierunku studiów
Skrótowce oznaczające nazwy uczelni wyższych i kierunków studiów
Nazewnictwo i izomeria alkanów.
Synteza Wurtza
Cykloalkany – budowa i właściwości

Karta pacy, podręcznik, ćwiczenia, wypowiedź
ustna, odpowiedź ustna, praca projektowa, test przez
Microsoft forms

Aktywność na lekcji

Ocena zadawanych prac pisemnych
przez uczniów na maila

odsyłanych

Ocena za prace nadesłane przez uczniów.
Aktywność podczas lekcji online.

biologia

1. Hormony gruczołów niezależnych od przysadki mózgowej.
2. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości - układ nerwowy.
3. Regulacja wydzielania hormonów. Hormony tkankowe.
4. Budowa i funkcjonowanie męskich narządów rozrodczych.

matematyka

(Praca klasowa)
Powtórzenie wiadomości o wektorze -1
Równanie kierunkowe i ogólne prostej -1
Równoległość i prostopadłość prostych -1

w.f.

Prace domowe
Praca klasowa

Oprócz propozycji ruchowej załączamy ciekawostki ze świata sportu lub
mniej znane formy aktywności ruchowej.
Tematy:
1. Kształtowanie ( ogólnej sprawności fizycznej ) wydolności organizmu
poprzez proponowany zestaw ćwiczeń cardio lub bieg w terenie.
2. Wzmacnianie wybranych partii mięśniowych na podstawie
zaproponowanego zestawu ćwiczeń.
3. Rola rozciągania w kształtowaniu indywidualnej sprawności fizycznej.
*w językach obcych pomocą dla uczniów przy identyfikacji grupy są podane inicjały nauczyciela

klasa 3/7 Sposób komunikowania się z uczniami za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.
Planowany materiał do realizacji/ treści nauczania (19 – 23.10.)
Przedmiot*
język polski

1.Programy dla odrodzonej Polski "Przedwiośnie" - 1 godz.
2.Motyw dworku i szlachty -1 godz.
3.Powtórzenie z modernizmu - 1 godz.

Sposób weryfikacji wiedzy uczniów/
ustalenia ocen

język
angielski

język
niemiecki

język
francuski

język
rosyjski

4.Twórczość Jasnorzewskiej – 1 godz.
grupa MK
Matura vocabulary revision – Man and house; Grammar – pronouns and
determiners revision (Gold Experience C1 – Use of English 1 p.27, listening
p.26; matura speaking practice; Writing – for and against essay pp.30-31
grupa MP
podręcznik Gold Experience C1 - rozdział 1 (gramatyka, słuchanie, słownictwo)
+ zadania przygotowujące do matury ustnej
grupa JZ
Kontynuacja działu 17 Direkt neu 2b – zdania okolicznikowe celu, odmiana
rzeczownika - dopełniacz
grupa 3 (PMS)
- ćwiczenia leksykalno gramatyczne z kolejnych działów w ramach
przygotowania do matury
- ćwiczenia do matury ustnej
grupa HG
Gesundheit , beim Arzt, gesunde Lebensweise – przygotowanie do matury
Adjektivsteigerung
grupa AW
Adjektivendungen mit unbestimmten Artikeln - Übungen.
grupa MB
Le travail - ćwiczenia leksykalne
Les offres et les demandes d'emploi (odpowiedź na ofertę pracy wakacyjnej)
grupa UŚ
Praca z tekstami i ćwiczenia ze str. 16- 21 z podręcznika (zaimek Y, czasy
przeszłe - powtórzenie)
"W sklepie z ubraniami" - układanie dialogu
Redagowanie CV i listu motywacyjnego
Słownictwo związane z wyborem kierunku studiów
Skrótowce oznaczające nazwy uczelni wyższych i kierunków studiów

- odpytywanie ustne podczas lekcji online
- quiz ze słowek na Microfost Teams
- aktywność

Karta pacy, podręcznik, ćwiczenia,
wypowiedź ustna, odpowiedź ustna, praca
projektowa, test przez Microsoft forms

Aktywność na lekcji

Ocena zadawanych prac pisemnych
odsyłanych przez uczniów na maila

fizyka

matematyka

Równanie stanu gazu doskonałego.
Równanie Clapeyrona
Izo - przemiany gazu doskonałego
Omówienie sprawdzianu. Reguła mnożenia i reguła dodawania. Wariacje.
Permutacje. Kombinacje. Kombinatoryka-zadania różne.

Aktywność uczniów w czasie lekcji
Zadania online
kartkówki

- Człowiek to dusza i ciało
- Płciowość - dar i zadanie
Oprócz propozycji ruchowej załączamy ciekawostki ze świata sportu lub mniej
w.f.
znane formy aktywności ruchowej.
Tematy:
1. Kształtowanie ( ogólnej sprawności fizycznej ) wydolności organizmu poprzez
proponowany zestaw ćwiczeń cardio lub bieg w terenie.
2. Wzmacnianie wybranych partii mięśniowych na podstawie zaproponowanego
zestawu ćwiczeń.
3. Rola rozciągania w kształtowaniu indywidualnej sprawności fizycznej.
*w językach obcych pomocą dla uczniów przy identyfikacji grupy są podane inicjały nauczyciela
religia

