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Nauczanie zdalne: okres 16.03 – 20.03.2020r. 
 
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 
KLASA I Ag 
KLASA I Dg 
KLASA I Eg 
KLASA I k/s p 
KLASA 2k/m 
Proszę zapoznać się z dwoma tematami z podręcznika ze str.176, 186 oraz 
sporządzić notatkę (mini notatkę) odpowiadając na pytania. 
 
1) Temat: Cele i rodzaje działalności gospodarczej. 
1. Jakie są ekonomiczne i społeczne cele działalności gospodarczej? 
2. Jakie wyróżnia się rodzaje działalności gospodarczej? 
3. Czym są innowacyjne modele biznesu? 
4. Jak klasyfikuje się przedsiębiorstwa ze względu na wielkość zatrudnienia i 
formę własności? 
 
2) Temat: Formy organizacyjno – prawne działalności gospodarczej.  
1. Wymień i scharakteryzuj formy organizacyjno – prawne.  
 
KLASA Iig: Temat: Inwestowanie w fundusze. 
Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika ze str.88 oraz sporządzić 
notatkę (mini notatkę) odpowiadając na pytania. 
 
TEMAT: INWESTOWANIE W FUNDUSZE. 
1. Na czym polega istota działania funduszy inwestycyjnych? 
2. Jakie są rodzaje funduszy? 
3. Jakie są potencjalne zyski, a jakie jest ryzyko strat zależnie od rodzaju 
funduszu? 
 
KLASA I m/s g:  
Temat: Podatki. 
Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika ze str.104 oraz sporządzić 
notatkę (mini notatkę) odpowiadając na pytania. 
1. Czym są podatki? 
2. Rodzaje podatków, które wyróżniamy w Polsce. 
3. Wpływ podatków na gospodarkę, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. 



4. Jakie są różnice pomiędzy koncepcjami podatku dochodowego: koncepcji 
progresywnej i liniowej? 
 
Temat: Księgowość przedsiębiorstwa. 
KLASA IIi/1 
KLASA IIi/2 
KLASA IIs 
KLASA IIe 
Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika ze str.217 oraz sporządzić 
notatkę odpowiadając na pytania. 
1. Czym jest rachunkowość? 
2. Podstawowe zasady księgowości. 
3. Jakimi podatkami może być objęty przedsiębiorca? 
 
PROWADZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH: 
Temat: Charakterystyka urządzeń biurowych. 
Korzystając z różnych źródeł (Internet, prasa, broszury) proszę wykonać 
prezentację multimedialną na podany temat. 
Prace proszę przesyłać na adres: malwa404@wp.pl 
KLASA 1i/1P 
KLASA 1i/2p 
KLASA IIi/1 
KLASA IIi/2 
 
PRZYGOTOWANIE DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY: 
KLASA IIs 
Temat: Charakterystyka urządzeń biurowych. 
Korzystając z różnych źródeł (Internet, prasa, broszury) proszę wykonać 
prezentację multimedialną na podany temat. 
Prace proszę przesyłać na adres: malwa404@wp.pl 
 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W BRANŻY SAMOCHODOWEJ: 
KLASA 3k/m 
Temat: Zawieszanie i zamykanie działalności gospodarczej. 
Korzystając z dowolnych źródeł odpowiedz na pytania: 
1. Jakie czynności należy wykonać i jakie dokumenty wypełnić, zawieszając 
prowadzoną działalność gospodarczą. 
2. Jakie czynności należy wykonać i jakie dokumenty wypełnić, kończąc 
prowadzoną działalność gospodarczą. 


