
XII tydzień Kontakt od 9 do 15 od poniedziałku do piątku ;e-mail: 
gosia29pyzowska@interia.pl, Messenger, kon.tel. Prace -ćwiczenia, zdjęcia proszę przesyłać 
na e-mail z określeniem klasy, imieniem, nazwiskiem.

Podstawy przedsiębiorczości kl. Ia, Ib, Ic, Id.
Temat: Procesy globalizacji.(2 godz.)

1. Czym jest globalizacja?

2. Płaszczyzny globalizacji.

3. Globalne korporacje.

4. Główne centra gospodarcze i finansowe świata.

5. Korzyści i zagrożenia wynikające z globalizacji.

6. Wpływ globalizacji na gospodarkę Polski.

 Zadanie-

w. 7 str.223 podręcznik

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

Temat: Zasady tworzenia stron internetowych. Tworzenie strony www w języku HTML. 
Stosowanie stylów i elementów programowania do tworzenia stron www.

1. Publikowanie treści w Internecie za pomocą blogów.

2. Rozbudowane strony www.

3. Jak zapisana jest strona www?

4. Język HTML.

5. Tworzenie strony w języku HTML.

6. Szablony do tworzenia stron www.

ćw.str.180-190,zad. 1 str.192. podręcznik

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

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

1. Realizacja tematu wybranego. str.218. grupy.

2. Etapy projektu.

3. Wykorzystanie przykładowych narzędzi.

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

mailto:gosia29pyzowska@interia.pl
http://www.gov.pl/


Informatyka   indyw.2b Tematy: 

Wprowadzenie do tworzenia baz danych.(2 godz.)

1. System zarządzania bazą danych.

2. Przetwarzanie danych.

3. Cechy relacyjnej bazy danych.

ćw. str.220-223. podręcznik

Sposób przygotowania relacyjnej bazy danych.(1 godz.)

1. Prosta relacyjna baza danych.

2. Projektowanie formularzy i raportów.

3. Przygotowanie tabel.
zad-cw. str.221-223. podręcznik

.

Ekonomia w praktyce-gr.klasy 2b    

Temat: Pracownik czy pracodawca?

-www.junior.org.pl       program  Młodzieżowe  mini przedsiębiorstwo – test i jego analiza.

 Przyroda kl.2a 

Temat: Podsumowanie wiadomości z kl.II

XIII tydzień Kontakt od 9 do 15 od poniedziałku do piątku ;e-mail: 
gosia29pyzowska@interia.pl, Messenger, kon.tel. Prace -ćwiczenia, zdjęcia proszę przesyłać 
na e-mail z określeniem klasy, imieniem, nazwiskiem.

Podstawy przedsiębiorczości kl. Ia, Ib, Ic, Id.
Temat: Powtórzenie wiadomości z kl.I.- Sprawdź czy potrafisz. str.224 podręcznik

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

Temat: Opracowywanie cyfrowych obrazów i filmów.
zad- cw str 169-176. podręcznik

Informatyka kl.1e,1f,1g,1h.
Temat: Powtórzenie wiadomości z klasy I. podręcznik

mailto:gosia29pyzowska@interia.pl


Informatyka   indyw.2b
Określanie relacji i typy relacji (3 godz.)

1. Określanie relacji- klucz i indeks.

2. Typy relacji

3. Tworzenie formularzy.

4. Tworzenie zestawień.
zad-cw. str.224-228.

zad.1-4 str.230 podręcznik

Ekonomia w praktyce-gr.klasy 2b    

Temat :Powtórzenie wiadomości z kl.II.

-www.junior.org.pl       program  Młodzieżowe  mini przedsiębiorstwo materiały z warto wiedzieć

 Przyroda kl.2a

 Temat: Powtórzenie wiadomości –kl.II.


