12-16 MARCA 2018
TYDZIEŃ PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH
12.03.2018- poniedziałek
„ Nie ważne jak głosujesz, ważne kto liczy głosy”
8.00 – 8.45 – klasy 1d, 2f, 3g - aula
8.55 – 9.40 – klasy 2a, 2d, 1d – aula
- wykład poprowadzi absolwent II Liceum Ogólnokształcącego, pan mgr Maciej Kujawa
„Prawa autorskie w Internecie &cyberbezpieczeństwo „
9.50 – 11.30 – klasy 1a, 1f, 2b- aula
– wykład poprowadzi pani mgr Monika Bartczak, wykładowca WSB, opiekun Prawnego
Koła Naukowego ”Vis maior”wraz z przedstawicielem firmy Eximo.
„ Komunikacja – klucz do sukcesu”
- wykład poprowadzi pan profesor Sławomir Giemza
11.50 – 12.35 – klasy 2a, 1d,- aula

13.03.2018- wtorek
Konkurs matematyczny„21”
8.50 – 9.40 – sala nr12 - udział biorą chętne osoby z klas pierwszych, prosimy o
usprawiedliwienie ich nieobecności zgodnie z listą. Lista będzie znajdowała się w
dziennikach klas. Konkurs przeprowadzi pan profesor Karol Arsoba
Finał Międzyszkolnego Konkursu Informatyczno-Fizycznego
10.55 – 13.00 – klasy 2g, 1b(4 lekcja), 1f(5 lekcja), uczniowie z innych szkół – aula, pod
opieką pani profesor EwyAppelt

14.03.2018 – środa
Źródła wiedzy i niewiedzy, czyli "świento prawda, tys prawda i gówno prawda"
– wykład dr Tomasza Marcysiakawykładowcy WSB
8.55 – 10.35 – klasy1a, 2b,- sala 14
10.55 – 12.35 – klasy 1b, 2f- sala14
12.40 – 14.25 – klasy2g, 1f– sala 14

15.03.2018 - czwartek
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „ KANGUR 2018”
8.55 – 10.35 – osoby zgłoszone do konkursu – sala nr14
Konkurs przeprowadzi pani profesor Justyna Prud
Origami – sztuka składania papieru
8.00 – 10.00 – warsztaty dla najmłodszych klas Zespołu Szkół Katolickich przygotują
uczennice klasy 2d pod opieką pani profesor Justyny Prud
Międzyklasowy Konkurs Matematyczny z okazji Święta Liczby Pi
10.55 – 11.40 – klasy 2g, 3g, 1a, 1d, 1f, 2a, 2b, 2f, 2d
- klasy pracują w swoich salach pod opieką nauczycieli uczących,
zasady przedstawią i konkurs przeprowadzą uczniowie klasy 1b pod opieką pani
profesor Complak
III Mistrzostwa Szkoły w Kalamburach Przedmiotów Ścisłych
12.45 – 13.30– 5-osobowe zespoły klas: 2g, 1a cała, 1b, 1f, 2a - aula
13.40 – 14.25 - 5-osobowe zespoły klas: 3g, 1d, 2f , 2d cała – aula
konkurs prowadzą uczniowie klasy 2b pod opieką pani profesor Judyty Sobczak oraz
pani profesor Justyny Prud

16.03.2018 - piątek
„Nieoczywiste odpowiedzi na oczywiste pytania”
8.55 – 9.40 – klasy1a, 1b, 3g - aula
9.50. – 10.35 – klasy 2a, 2b, 2d2- aula
wykład poprowadzą uczniowie klasy 2a pod opieką pana profesora Krzysztofa
Kośmińskiego
Drużynowy Turniej Matematyki Praktycznej w ZSCh
9.00 – 13.00 – 4-osobowy zespół reprezentujący Gimnazjum nr 46 pod opieką pani
profesor Justyny Prud
„Droga do sukcesu”
10.55 – 11.40 – klasy 2a, 2f, 2d – aula
„Matematyka w logistyce”
11.50 – 12.35 – klasy 1a, 2b, 1b - aula
- wykładypoprowadzi absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego, pani inż.
MadgalenaDanilczuk

23.03.2018 – piątek
Wieczór z arkuszami maturalnymi
17.00 – 20.30 –aula – udział biorą chętni uczniowie klas trzecich

Dziękujemy za wyrozumiałość i prosimy o opiekę nad uczniami podczas zajęć ☺
Nauczyciele przedmiotów ścisłych

