grupa 2

zjazd 3

14 marca 2020 rok – sobota
IV LO – geografia
1. (13)

Użytkowanie ziemi na świecie.
Rolnictwo uprzemysłowione i rolnictwo ekologiczne.

2. (14) Typy rolnictwa i główne regiony rolnicze na świecie.

15 marca 2020 rok – niedziela
IV LO – geografia
3. (15)

Produkcja roślinna na świecie.

4. (16)

Produkcja zwierzęca na świecie.

14 marca 2020 rok – sobota
IV LO – język angielski
1. (7) Polityka, zbrodnia i przestępcy. System sprawiedliwości.
Przestępczość w Wielkiej Brytanii – odbiór tekstu czytanego.
2. (8) Czasy Past Simple i Past Continuous – referowanie przeszłych zdarzeń
i opisywanie zmian.
V LO – język angielski
1. (6) Szkoła. Rodzaje szkół. Życie szkoły i zajęcia pozalekcyjne.
Style i strategie uczenia się. System oświaty w Polsce i krajach anglojęzycznych.
Czasowniki modalne. Pytanie o pozwolenie. Udzielanie i odmawianie pozwoleń.
2. (7) E-mail: relacjonowanie wydarzeń. W ramach wymiany szkolnej w twojej szkole
przebywa grupa uczniów z Anglii. W e-mailu do kolegi z USA opisz ich pobyt.

15marca 2020 rok – niedziela
IV LO – język angielski
3. (9) Past Perfect – ćwiczenia. Opowiadanie o przeszłych wydarzeniach.

15marca 2020 rok – niedziela
III LO – język angielski
1. (8) Zakupy, usługi, rodzaje sklepów, miejsca w mieście.
Centrum handlowe Ameryki – sklepy i usługi.
2. (9) Handel – czym jest uczciwy handel.
3. (10) Strona Bierna. Słuchacz opisuje fakty ze swojego życia używając strony biernej.

Grupa 1

zjazd 4

20 marca 2020r – piątek
II LO – geografia
1. (4) Komunikacja. Rodzaje transportu. Infrastruktura drogowa. Łączność.
2. (5) Rozwój turystyki na świecie.
3. (6) Dysproporcje w rozwoju ekonomicznym państw.
Cechy krajów o różnym poziomie rozwoju.

21 marca 2020r – sobota
II LO – geografia
4. (7) Wyżywienie na świecie.

21 marca 2020r – sobota
I LO – geografia
1. (6) Osadnictwo. Oblicza wsi. Fizjonomia miast.

21 marca 2020r – sobota
VI B LO – geografia
1. (17) Handel zagraniczny Polski. Miejsce Polski w światowym handlu.
2. (18) Polska w organizacjach międzynarodowych. Bilans członkowstwa Polski w UE.

22 marca 2020r – niedziela
VIB LO – geografia
3. (19) Problemy współczesnego świata. Zróżnicowanie poziomu społeczno-gospodarczego
państw świata. Konflikty zbrojne.
4. (20) Zróżnicowanie regionalne Polski. Regiony fizycznogeograficzne Polski i ich poziom
rozwoju społeczno-gospodarczego.

21 marca 2020r – sobota
I LO – język angielski
1. (7) Wynalazki. Technika – rzeczowniki złożone, kolokacje i czasowniki frazowe.
Słuchacz wyraża swoje opinie dotyczące wynalazków, przekazuje informacje zawarte
w tekstach anglojęzycznych.
2. (8) Czasy przeszłe: Past Simple i Past Continuous. Użycie czasów przeszłych do
opisywania minionych wydarzeń.
21 marca 2020r – sobota
II LO – język angielski
1. (7) Dom – opisywanie domów, pomieszczeń i mebli. Zwroty make i do.
The Hobbit House – rozumienie tekstu czytanego.
2. (8) Present Perfect – ćwiczenia. Mówienie o sytuacjach rozpoczętych w przeszłości
i trwających do chwili obecnej.
21 marca 2020r – sobota
VI B LO – język angielski
1. (9) Matura pisemna
- ćwiczenie rozumienia tekstu słuchanego i czytanego w formie zadań typu:
wybór właściwej odpowiedzi, dopasowanie tytułów, wybór prawda i fałsz, wypełnianie luk
właściwą formą gramatyczną,
- ćwiczenie umiejętności redagowania wypowiedzi pisemne, a w szczególności
formy i zasady jej sporządzania oraz kompozycji e-maila, bloga, listu w formie tradycyjnej,
wypowiedzi na forum internetowym.
2. (10) Matura ustna – wzbogacanie słownictwa pozwalającego tworzyć wypowiedź
poprawną i bogatą pod względem treści, doskonalenie umiejętności zwięzłego
i precyzyjnego formułowania odpowiedzi, rozmowa z odgrywaniem ról, odpowiedzi
na pytania, opis ilustracji, wypowiedź na podstawie materiału stymulacyjnego.

22marca 2020r – niedziela
VI A LO – język angielski
1. (9) Matura pisemna
- ćwiczenie rozumienia tekstu słuchanego i czytanego w formie zadań typu:
wybór właściwej odpowiedzi, dopasowanie tytułów, wybór prawda i fałsz, wypełnianie luk
właściwą formą gramatyczną,
- ćwiczenie umiejętności redagowania wypowiedzi pisemne, a w szczególności
formy i zasady jej sporządzania oraz kompozycji e-maila, bloga, listu w formie tradycyjnej,
wypowiedzi na forum internetowym.
2. (10) Matura ustna – wzbogacanie słownictwa pozwalającego tworzyć wypowiedź
poprawną i bogatą pod względem treści, doskonalenie umiejętności zwięzłego
i precyzyjnego formułowania odpowiedzi, rozmowa z odgrywaniem ról, odpowiedzi
na pytania, opis ilustracji, wypowiedź na podstawie materiału stymulacyjnego.

