
Klasa II br.

Język polski
- przygotować listę argumentów „za” i „przeciw” na temat „Internet – błogosławieństwo czy 
przekleństwo naszych czasów?”
- opracować z przykładami podstawowe style wypowiedzi: potoczny, urzędowy, naukowy, 
publicystyczny, artystyczny

Język angielski
Zainteresowania, czas wolny, kolokacje z czasownikami make, have, Take
Czas teraźniejszy Present Simple i Continuous, przysłówki częstotliwości i określenia czasu

Historia 
Przedstaw w formie pisemnej korzyści płynące z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i 
NATO.

Matematyka
Utrwalić i ćwiczyć zadania i przykłady w zakresie:
- rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
- dziedzina, wartość funkcji i miejsca zerowe

Podstawy przedsiębiorczości
- zaprojektować przykładowy biznesplan 

Edukacja dla bezpieczeństwa
- co to jest pierwsza pomoc
- czym jest Europejska Rada Resuscytacji,
- omów schemat wzywania pierwszej pomocy,
- wymień numery alarmowe w Polsce,
- co to jest łańcuch przeżycia, omów jego ogniwa,
- omów budowę układu oddechowego,
- omów budowę układu krążenia,
- omów budowę układu nerwowego,
- co to jest schemat ABC, omów go,
- wymień stany zagrożenia życia, wymagające szybkiej reakcji ze strony osoby udzielającej 
pomocy.

Informatyka
 - wymień programy służące do obrabiania grafiki, (zdjęć), omów historię powstania jednego 
z nich,
- co nazywamy przeglądarką internetową,
- jaki program służy do edytowania tekstu, 
- jakie czynności składają się na edycję tekstu,
- co to jest system operacyjny,
- co to jest pamięć zewnętrzna,
- co nazywamy pikselem,
- wymień rodzaje dysków twardych, 
- co to jest dysk twardy,
- co to jest akcelerator,
- co to jest procesor,



- co to jest program.

Wychowanie fizyczne
Klasa IIt
- przygotować referat na temat dowolnej drużynowej dyscypliny sportowej

Teoretyczne kształcenie zawodowe – telekomunikacja
a) Kompetencje społeczne:
01.Opracowanie, zdefiniowanie oraz opisanie przykładów z praktyk zawodowych i gier 
komputerowych i innych dziedzin życia następujących pojęć:
- obserwacja,
- ocena,
- potrzeba,
- prośba,
- strategia,
- symulacja uczuć,
- uczucia,
- żądanie.
02. Opracowanie kilku CV na dowolnie wybraną ofertę pracy w tym telekomunikacyjną.
Opracowanie własne na bazie Internetu lub ogłoszenia z gazety,

b) Tory oraz Trakty telekomunikacyjne,
01.Światłowody jednodomowe oraz wielomodowe parametry, wady oraz zalety, przykłady 
praktyczne,
Opracowanie własne wiedzy z Wikipedii bez kopiowania i wklejania a jeśli zajdzie taka 
konieczność to przerobić tekst na inny własny oraz na bazie praktyk zawodowych,

c) Urządzenia telekomunikacyjne,

01. Przełącznica światłowodowa, Co to jest pig tail i gdzie jest stosowany?
Opracowanie własne wiedzy z Wikipedii bez kopiowania i wklejania, a jeśli zajdzie taka 
konieczność to przerobić tekst na inny własny oraz na bazie praktyk zawodowych,

Teoretyczne kształcenie zawodowe - Mechanik samochodowy:

   Na portalu YouTube proszę oglądać filmiki O:
   1.Wyposażenie zakładów napraw pojazdów samochodowych
   2.Rodzaje instalacji elektrycznych w autach spalinowych i elektrycznych
   3.Naprawa ukłładu Zapłonowego
   4.Naprawa Zespołów Wtrysku Paliwa 
    I PROSZĘ KAŻDEGO DNIA ZROBIĆ 1 NOTATKĘ Z OGLADANYCH FILMÓW NA 1
STRONĘ KARTKI 
  Z ZESZYTU


