
IX 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 
24.05.2020r  do godz.15 jak również zaległe u niektórych uczniów.

Temat: Bezrobocie. Przyczyny, skutki i rodzaje bezrobocia.

Metody walki z bezrobociem.(2 godz.)

1. Określenie osoby bezrobotnej.
2. Stopa bezrobocia.
3. Przyczyny bezrobocia.
4. Rodzaje bezrobocia.
5. Skutki bezrobocia.
6. Aktywne i pasywne metody walki z bezrobociem.Zad-cw.2 str.206.podręcznik

Do 24.05.2020r.do godz.15 proszę wysłać najpóźniej. Proszę uzupełnić braki. 

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

Opracowywanie grafiki rastrowej i wektorowej.

1. Rodzaje grafiki komputerowej.

2. Przykładowe programy graficzne.

3. Formaty plików grafiki. 

4. Opracowywanie grafiki rastrowej.

Zadania-cw. 2,3,4 str.160-162., zadanie-cw.8 str.165.Do 24.05.2020r. do godz. 15 proszę 
wysłać najpóźniej. Proszę uzupełnić braki. 

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

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

1. Hosting.

2. Responsywność jako cecha stron internetowych.

3. System zarządzania treścią.

4. Adres strony. 

mailto:gosia29pyzowska@interia.pl


Do wykorzystania również zdalne lekcje przygotowane przez MEN na www.gov.pl, 
materiały z   platformy  epodreczniki.pl  Do 24.05.2020r.do godz.15 proszę 
uzupełnić braki. 

Informatyka   indyw.2b Tematy :

Typy prezentacji i ich zastosowanie.(2 godz.)

1. Zasady przygotowania prezentacji multimedialnej.

2. Typy prezentacji i ich zastosowanie.

a) prezentacja wspomagająca wystąpienie prelegenta

b) prezentacja typu kiosk- samo uruchamiająca się

c) prezentacja typu kiosk- do samodzielnego przeglądania przez odbiorcę

3. Zapisywanie dokumentu tekstowego i prezentacji multimedialnej w formacie PDF.

Cw.7,8 str.215.

Rozwiązywanie zadań- opracowywanie tekstu i prezentacji multimedialnych.

Zad.5,7 str.216. Do 24.05.2020r.do godz. 15 proszę wysłać najpóźniej.

Ekonomia w praktyce-gr.klasy 2b    

Temat:Wynik finansowy mini przedsiębiorstwa..

-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 ,a także zadan odnośnie ZUS, VAT, 
studium przypadku.

Zad.wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy przesłane elektronicznie na e-maila 
klasowego. Proszę uzupełnić braki, wykonać cwiczenia bieżące do 24.05.2020r do godz.15 
proszę wysłać najpóźniej.

Przyroda kl.2a Temat

Od turbiny Herona z Aleksandrii do wysoko wydajnych silników cieplnych i elektrycznych .

http://www.gov.pl/


Podsumowanie.Zad 3. str.19 podręcznik Do 24 .05.2020r. do godz.15 proszę wysłać 
najpóźniej. Proszę uzupełnić braki .


