
X tydzień    
 Informacja o formach poprawiania ocen, indywidualna informacja zwrotna o wynikach 
zadań drogą mailową z zachowaniem zasad RODO. Kontakt od 9 do 15 od poniedziałku 
do piątku ;e-mail: gosia29pyzowska@interia.pl, Messenger.

Prace -ćwiczenia, zdjęcia proszę przesyłać na e-mail z określeniem klasy, imieniem, 
nazwiskiem. Proszę o przesyłanie mi e-maili tych uczniów, którzy tego nie zrobili ze 
wszystkich klas, proszę napisać też imię, nazwisko, klasę. Poniższe zadania do 
3.06.2020r  do godz.15 jak również zaległe u niektórych uczniów.
Podstawy przedsiębiorczości kl. Ia, Ib, Ic, Id.

Temat: Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej.

1. Swobody wspólnego rynku
2. Swoboda przepływu osób
3. Gwarancja jednakowych praw.
4. Zróżnicowanie warunków pracy i życia w Unii Europejskiej.
5. Przyczyny migracji zarobkowych Polaków.
6. Zawody na topie.
7. Jak przygotować się przed wyjazdem do pracy za granicą?

Zadanie-
w. 3 str.210 podręcznik

Temat: Powtórzenie wiadomości-praca. 

str.212 .

Do 3.06.2020r.do godz.15 proszę wysłać najpóźniej. Proszę uzupełnić braki. 

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

Temat: Rozwiązywanie problemów algorytmicznych  .   Prezentacja algorytmów 

w postaci schematów blokowych.

1. Sytuacje problemowe.

2. Etapy rozwiązywania problemu.

3. Określanie specyfikacji problemu(zadania).

4. Sposoby przedstawiania algorytmów;

lista kroków
schemat blokowy

Przykład 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 str.248-257, zad.-cw.10 str.257.

Do 3.06.2020r. do godz. 15 proszę wysłać najpóźniej. Proszę uzupełnić braki.

mailto:gosia29pyzowska@interia.pl


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

Temat  : Responsywna strona www w systemie CMS-projekt zespołowy.

1. Podział na grupy.

2. Propozycje tematów. str.218.-wybór przez poszczególne grupy.

3. Etapy projektu.

4. Przykładowe narzędzia.

Do wykorzystania również zdalne lekcje przygotowane przez MEN na www.gov.pl, 
materiały z   platformy  epodreczniki.pl  Do 3.06.2020r.do godz.15 proszę uzupełnić 
braki. 

Informatyka   indyw.2b Tematy :

Powtórzenie wiadomości-tematy 13-17.

Sprawdzian wiadomości-tematy 13-17.(2 godz.)

Ekonomia w praktyce-gr.klasy 2b    

Temat:ABC skutecznej prezentacji.

-www.junior.org.pl       program  Młodzieżowe  mini przedsiębiorstwo wykorzystujemy po 
zalogowaniu prezentacja multimedialna o skutecznej prezentacji, film, materiały z warto 
wiedzieć

 Proszę uzupełnić braki do 3. 06.2020r do godz.15 proszę wysłać najpóźniej.

Przyroda kl.2a Temat

Czy  słowo światło zawsze oznacza to samo? 

Podsumowanie. zad. 3 str.25 podręcznik .Do  3.06.2020r. do godz.15 proszę wysłać 
najpóźniej. Proszę uzupełnić braki .

http://www.gov.pl/

