
IV 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  22.04.2020r(prace z I ,  II ,III tygodnia-proszę o przesłanie wszystkie 

klasy jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił to do 22.04.2020r proszę przesłać.) 

Marketing .Reklama i jej oddziaływanie na konsumenta. 

1. Określenie marketingu.. 
2. Marketing-mix;product-produkt, price-cena,place-miejsce, promotion-promocja. 
3. Narzędzia promocji: 

• reklama 

• sprzedaż osobista 

• promocja sprzedaży 

• public relations(PR) 
4. Merchandising. 
5. Rodzaje i funkcje reklamy. 
6. Media reklamy. 
7. Oddziaływanie reklamy na konsumenta. 
8. Co się składa na markę? 
9. Barwy firmowe. 

Ćwiczenie 3 str.167(podręcznik) 
Wykonanie ogłoszenia reklamowego firmy  na podstawie przykładowego ogłoszenia-praca, 
zdjęcie. 
Etyka w pracy i w biznesie. 

1. Reguły moralne. 
2. Normy prawne. 
3. Wartości etyczne w biznesie: 

• własność 

• wolność 

• sprawiedliwość 

• uczciwość 

• odpowiedzialność 
4. Etyka w biznesie. 
5. Etyka zawodowa. 
6. Etyka przedsiębiorstwa. 
7. Nieetyczne zachowania w biznesie: 

• ceny dumpingowe 

• czarny PR 

• szara strefa 

• mobbing 
8. Przyczyny, skutki , sposoby przeciwdziałania mobbingowi. 
9. Rodzaje korupcji. 
10. Kodeks etyczny. 

Ćwiczenie3, 4str.173(podręcznik) 
Do wykorzystania  
www.junior.org.pl    program Młodzieżowe mini przedsiębiorstwo zakładka warto wiedzieć 
(bez logowania) 

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

Raporty i korespondencja seryjna. - przykład 7 ćw.15,16, zad.3 str.153, 154,155 

podręcznik 



 

 

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

Grafika 2D i 3D.-ćw.1 str.189, ćw.2 str.191, podręcznik. 

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

Informatyka   indyw.2b Tematy: 

Stosowanie podstawowych narzędzi programu Adobe Photoshop.-przykład 1 

str.187,ćw.1,2,3,4,5 str.189,190.podręcznik 

Wybór fragmentów obrazu oraz praca z maskami. 

Operacje na barwach.Ćw.6, 7,8,9,10,11,12 str.191,192,193194,195.podręcznik. 

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

Informatyka gr kl.IIIa  Tematy 

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

Rozwiązywanie zadań(2 godz)zad.1,2,3,4,5 str.413. 

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 

Czy zawsze warto przyspieszać reakcje chemiczne?Kataliza i korozja.-podsumowanie, 

 (podręcznik) Podaj przykłady katalizatorów, ich rodzaje. Wyjaśnij korozje chemiczną, 

elektrochemiczną,rdzę, emaliowanie, galwanizację.-podręcznik 

Przyroda kl.3d  Temat 

Chemiczna natura zapachu.-podsumowanie,zad.2 str.116 podręcznik 

Najmniejsze  składniki materii.  Jak duża możę być cząsteczka związku chemicznego?-

podsumowanie, zad.4 str.128 

 

 

 

 

 

 


