
 

III tydzień    Kl.1a,1b,1c,1d.-podstawy przedsiębiorczości   

Kontakt poprzez e-mail: gosia29pyzowska@interia.pl lub Messengera. 

Prace -ćwiczenia, zdjęcia proszę przesyłać na e-mail z określeniem klasy, imieniem, 

nazwiskiem do  17.04.2020r(prace z I ,  II ,III tygodnia-proszę o przesłanie wszystkie 

klasy jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił to do 17.04.2020r proszę przesłać.) 

Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa. 

1. Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa. 
2. Bilans przedsiębiorstwa. 
3. Koszty stałe, zmienne i koszt całkowity. 
4. Wynik finansowy działalności. 
5. Amortyzacja. 
6. Rachunek zysków i strat. 
7. Wskaźniki analizy finansowej. Wskaźniki rentowności ROS, ROA. 
8. Określanie progu rentowności- przykład str.156. 
9. Likwidacja działalności gospodarczej. 

Ćwiczenie 3 str.157(podręcznik) 
Księgowość przedsiębiorstwa. 

1. Rachunkowość  firmy. 
2. Funkcje rachunkowości. 
3. Księgowość. 
4. Podstawowe dokumenty księgowe firmy. 
5. Rodzaje księgowości. 
6. Księgowość(rachunkowość) pełna i księgowość uproszczona. 
7. Podatkowa księga przychodów i rozchodów. 
8. Zalety i wady poszczególnych form opodatkowania przedsiębiorstw podatkiem 

dochodowym. 
Ćwiczenie 4str.162(podręcznik) 
Do wykorzystania  
www.junior.org.pl    program Młodzieżowe mini przedsiębiorstwo zakładka warto wiedzieć 
(bez logowania 

Informatyka kl.1a,1b,1c,1d. Temat  

Tworzenie kwerend - przykład 6, ćw. 11,12,13 str.151,152.podręcznik 

 

Informatyka kl.1e,1f,1g,1h.Temat 

Tworzenie stron internetowych(3 godz)Podstawowe znaczniki języka HTML 

pozycjonowanie stron WWW, kolory, style CSS, rodzaje selektorów, responsywność  stron 

www;ćw.5,6,7, 8,9,10 str.173,174,176,178,180,185186.(podręcznik) 

Do wykorzystania również zdalne lekcje przygotowane przez MEN na www.gov.pl 

Informatyka   indyw.2b Tematy: 

Reprezentacja dźwięku i obrazów ruchomych w komputerze. 

1. Modele barw. 

2. Głębokość barw. 

3. Formaty plików grafiki bitmapowej. 

4. Grafika wektorowa. 



5. Grafika trójwymiarowa. 

6. Reprezentacja dźwięku w komputerze. Format MP3, format MIDI. ćw.1,2,3,5,6 

str.179,181,182,183. 

Opracowywanie filmu w programach komputerowych.-przyklad 1,2,3,ćw.7 str.184. 

Do wykorzystania również zdalne lekcje przygotowane przez MEN na www.gov.pl 

Informatyka gr kl.IIIa  Tematy 

Korzystanie z baz danych z poziomu PHP.przykład 1,2,3 ćw.1,2,3 str.404-407 (podręcznik) 

Tworzenie prostej księgi gości.przykład 4,5,6,7 ćw.4,5,6,7,8 str.408-412(podręcznik). Do 

wykorzystania również zdalne lekcje przygotowane przez MEN na www.gov.pl 

Ekonomia w praktyce-gr.klasy 2b     
Temat 

ABC księgowego. 

-www.junior.org.pl       program  Młodzieżowe  mini przedsiębiorstwo wykorzystujemy 

materiały z programu Finanse i zakładki. 

 

Przyroda kl.2a Temat 

Od czego zależy szybkość reakcji chemicznej?-podsumowanie,.zad1,2str.97(podręcznik) 

 

Przyroda kl.3d  Temat 

Dyfuzja gazów i marketing zapachowy-podsumowanie 

CMYK , czyli podstawy druku wielobarwnego.-podsumowanie,  

(podręcznik)ćw.1,2 str.40 

 

 

 

 


