
VII 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 

13.05.2020r  do godz.15 jak również zaległe u niektórych uczniów. 

Kl.1a,1b,1c,1d.-podstawy przedsiębiorczości   
Temat: Rozmowa kwalifikacyjna.(2 godz.) 

1. Proces rekrutacji i jego etapy.  

2. Rozmowa kwalifikacyjna; 

a. pierwsze wrażenie 

b. jak zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej 

c. przebieg rozmowy kwalifikacyjnej 

3. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? 

4. Najczęstsze pytania podczas interview. 

5. Najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zadanie-Ćwiczenie 

4 str.194(podręcznik)  

Do wykorzystania www.junior.org.pl       program  Młodzieżowe  

miniprzedsiębiorstwo, zakładka warto wiedzieć 

Do 13.05.2020r.proszę wysłać najpóźniej. Proszę uzupełnić braki.  

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

 Temat: Bezpieczeństwo i ochrona danych w komputerach i sieciach komputerowych. 

1. Ochrona danych przed nieupoważnionym dostępem. 

2. Nieupoważniony dostęp do danych spowodowany działaniem innych 

osób.(phishing,exploit) 

3. Odmiany złośliwego oprogramowania.(Keylogger, Spyware, Botnet , Trojan, wirusy 

komputerowe, robaki komputerowe) 

4. Oprogramowanie zabezpieczające komputer.  

5. Szyfrowanie danych. 

6. Ochrona przed utratą danych. 

Zadania-cw.1, 2,7 str.238-246. Do 13.05.2020r.proszę wysłać najpóźniej. Proszę 

uzupełnić braki.  

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

1. Grafika wektorowa w programie Inkscape. 

2. Okno programu Inkscape. 

3. Tworzenie ikony w programie Inkscape. 

4. Wykorzystanie techniki wektoryzacji w programie Inkscape. 

Zadania-ćwiczenia 6,7 str.206-207, podręcznik. 

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

materiały z   platformy  epodreczniki.pl  Do 13.05.2020r.proszę wysłać najpóźniej 

Proszę uzupełnić braki.  



Informatyka   indyw.2b Tematy : 

Rysowanie przestrzenne i warstwy(2 godz.). 

1. Rysowanie obrazu przestrzennego. 

2. Praca na warstwach 

zadania-cw.9,10 str.20, cw.11.str.207.. 

Przekształcenia w programie Inkscape. 

Operacje- przekształcenia na obiektach;  

skalowanie, pochylanie, przesuwanie, obrót, wykonywanie odbicia lustrzanego.-

zadania-ćw.13,14 str.208, zad.8 str.209. 

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

epodreczniki.pl 

Ekonomia w praktyce-gr.klasy 2b     

Temat: Miniprzedsiębiorstwo płaci składki ZUS. 

-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 

Przypominam o wysłaniu ogłoszenia reklamowego. Zadania odnośnie ZUS, VAT też 

wykonać jak również studium przypadku do 13.05.2020r proszę wysłać najpóźniej. 

Proszę uzupełnić braki. 

Przyroda kl.2a Temat 

Budowa cząsteczki wody a jej właściwości. 

1. Budowa cząsteczki wody.  

2. Niezwykłe właściwości wody. 

3. Woda jako rozpuszczalnik . 

4. Schemat procesu dysocjacji jonowej kwasu chlorowodorowego. 

5. Inne substancje rozpuszczalne w wodzie. 

6. Podsumowanie. 

Zad 1. str.118 podręcznik Do 13 .05.2020r.proszę wysłać najpóźniej. Proszę 

uzupełnić braki . 

 

 

 


