
VI tydzień     

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

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 

8.05.2020r. Przypominam, że dotyczy to wszystkich klas nie tylko pierwszych. 

Kl.1a,1b,1c,1d.-podstawy przedsiębiorczości  Tematy: 

 Rynek pracy. 

1. Mechanizm rynkowy; popytna pracę , podaż pracy, płaca. 

2. Czynniki wpływające na wielkość popytu i podaży pracy. 

3. Zasoby siły roboczej. 

4. Mierniki rynku pracy. 

5. Nierównowaga na rynku pracy i przyczyny.Zadanie-Ćwiczenie5 str.180(podręcznik) 

Poszukiwanie pracy. 

1. Aktywne poszukiwanie pracy. 

2. Rozpoznanie rynku pracy. 

3. Kompetencje miękkie. 

4. Rozpoznanie własnych predyspozycji oraz możliwości zawodowych. 

5. Poszukiwanie potencjalnych pracodawców. 

6. Wiarygodna oferta pracy-przykład. 

7. Sposoby poszukiwania pracy. 

8. Dokumenty aplikacyjne; Curriculum Vitae, list motywacyjny, Europass CV. 

9. Curriculum vitae-przykład. 

10. List motywacyjny-przykład. 

                         Zadanie-napisz EuropassCV.( w razie pytań kontakt: e-mail, Messenger) 

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

 Temat: Sieci komputerowe 

1. Podział sieci. 

2. Sposoby tworzenia sieci komputerowej.  

3. Podstawy konfiguracji sieci; protokoły sieciowe, identyfikacja sieci.  

4. Sieć domowa 

5. Szkolna sieć komputerowa. 

6. Podstawy pracy w sieci; logowanie, udostępnianie i mapowanie zasobów. 

Zadania-cw.1, 2 str.225, cw.3 str.227. 

Informatyka kl.1e,1f,1g,1h. 
Temat: Grafika 2D i 3D. 

1. Grafika rastrowa a wektorowa. 

2. Skalowanie grafiki rastrowej i wektorowej. 

3. Grafika rastrowa w programie GIMP; 

a) skalowanie obrazu,  

b) kadrowanie obrazu, 

c) dostosowanie obrazu do konkretnego rozmiaru 

d) historia działań 

e) warstwy 



f) zapis do różnych formatów graficznych 

4. Okno programu GIMP. 

5. Tworzenie kompozycji z kilku obrazów w programie GIMP. 

Zadania-ćwiczenia 1,2,3,4, 5 str.189-199, podręcznik. 

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

z   platformy  epodreczniki.pl.(login i hasło uzyskaliście od wychowawców). 

Informatyka   indyw.2b Tematy : 

1. Powtórzenie wiadomości-tworzenie i edytowanie obrazów rastrowych.-zadania 

5,6,7,8 str.199. 

2. Tworzenie obrazu w programie Inscape (2 godz.)-zadania-ćw.1,2,3,4.5.6,7str.201-205 

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

platforma  epodreczniki.pl 

Ekonomia w praktyce-gr.klasy 2b     

Temat: Zanim usiądziesz do księgi PKPiR. 

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

zalogowaniu materiały z zakładki Efekty finansowe(Dokumentacja, Poradnik),z programu 

Przykład dokumentacji finansowej, a(bez logowania)zakładkę warto wiedzieć( ABC 

działalności, Księgowość w firmie).Przypominam o wysłaniu ogłoszenia reklamowego. 

Przyroda kl.2a Temat 

Zdrowie. Metabolizm substancji odżywczych w organizmie. 

1. Metabolizm substancji odżywczych w organizmie. 

2. Tluszcze ,cholesterol i błonnik. 

3. Chemia skutecznego odchudzania. 

4. Organizm człowieka podczas wysilku fizycznego. 

5. Środki dopingujące. 

6. Skład leków i ich wpływ na organizm. 

Zad 1,3 str.106(podręcznik) 

 

 


