
Tematy prac  kontrolnych  

TECHNIK ADMINISTRACJI III 

Przedmiot 
Tematy prac 

(jeden do wyboru) 

Język obcy w 

administracji   

1) Napisz e-mail formalny na dowolny temat np. zwrot towaru 

Struktura typowego maila, podobnie jak większości form pisemnych, wygląda 

następująco: 

a) Wprowadzenie 

b) Treść 

c) Zakończenie 

(80-100 słów). 

 2 ) Napisz list motywacyjny, zwróć uwagę na odpowiedni styl pisania i ogólne 

rozmieszczenie poszczególnych elementów listu motywacyjnego (wg własnego 

pomysłu). 

(100-120 słów) 

Podstawy prawa 
administracyjnego 

1)Uczniowie rozwiązują zadania kompleksowe z zakresu prawa administracyjnego. 

Podstawy 

finansów 

publicznych  

1) Opisz i scharakteryzuj rodzaj wydatków budżetu państwa  

2) Opisz i scharakteryzuj źródła dochodów budżetu państwa  

Wykonywanie 

pracy biurowej 

1. Wykonaj prace związane z organizacją narady pracowników i zaproszonych 

ekspertów Przedsiębiorstwa IDT. Przedsiębiorstwo zajmuje się udostępnianiem 

łączy internetowych . Celem narady jest stworzenie nowego rozwiązania 

technicznego produkowanych wyrobów . W trakcie przygotowań do narady , do 

firmy dotarła informacja , że jeden zaproszonych ekspertów otrzymał prestiżową 

nagrodę  

2. Sporządź w imieniu dyrektora przedsiębiorstwa list gratulacyjny do nagrodzonego 

eksperta. Napisz list na papierze formatu A4 w pionowym układzie , zaadresuj do 

osoby nagrodzonej i wydrukuj . 

3. Zaadresuj i wydrukuj kopertę do nagrodzonego eksperta. Koperta standardowa 

długa DL , bez okienka , o wymiarach 110x220mm.  

Dane nadawcy- zastosuj krój czcionki Arial , styl normalny , rozmiar 12pkt. Dane 

odbiorcy – zastosuj krój czcionki Times New Roman , styl kursywa, rozmiar 

14pkt. 

4. Sporządź i wydrukuj , na papierze formatu A4 w pionowym układzie strony , 

wizytówkę dla 1 osoby – zaproszonego eksperta z Wrocławia . Dane wpisz w 

dolnej połowie kartki tak ,aby po zgięciu kartki na pół można było ją postawić na 

stole . Wpisy wyśrodkuj . Na wszystkich wydrukach wpisz w nagłówku strony 

swoje imię i nazwisko i wyśrodkuj je .  

 

   Informacje do sporządzenia listu gratulacyjnego , wizytówki oraz zaadresowanie 

koperty 

1. Dane adresowe przedsiębiorstwa  

 
Przedsiębiorstwo IDT  

ul. Wiślana 28 , 30-102 Kraków  

 

2. Dyrektor Przedsiębiorstwa IDT  
dr  Jan Maria Słociński 

3. Lista zaproszonych ekspertów  

 

a) Prof. dr hab. Marek Kowalski  

koordynator systemów mobilnych  

ul. Matejki 59 60-770 Poznań  

b) dr Grzegorz Pasztyła   



konstruktor  

ul. Gwiaździsta 29 m 6 80-803 Gdańsk  

c) mgr inż. Zenon Karczyński 

specjalista ds. systemów komputerowych  

ul. Topolowa 5 32-450 Wrocław  

 

4) List gratulacyjny 

Nagrodę im. Mariusza Bodziaka w kategorii Wynalazca Roku otrzymał koordynator 

systemów mobilnych . Data listu – termin oddania prac kontrolnych  

5) Wizytówka do postawienia na stół konferencyjny  

1) Narada pracowników i ekspertów Przedsiębiorstwa IDT – zastosuj krój 

czcionki Times New Roman . styl normalny , rozmiar 18pkt.  

2) imię i nazwisko eksperta – zastosuj krój czcionki Calibri , styl pogrubiony , 

rozmiar 14pkt.  

3) sprawowana funkcja – zastosuj krój czcionki Arial , styl kursywa , rozmiar 

12pkt.  

Ocenie podlegać będą : 

- List gratulacyjny – wydruk 

- Zaadresowana koperta – wydruk   

- Wizytówka – wydruk  

Postępowanie w 

administracji  

Uczniowie rozwiązują zadania kompleksowe z zakresu postępowania administracyjnego  

Termin oddania wszystkich prac kontrolnych upływa 12.01.2019r. 

Prace oddawane są WYŁĄCZNIE do nauczycieli danego przedmiotu. 

Prace kontrolne MUSZĄ zawierać stronę tytułową oraz odręczny podpis na ostatniej stronie. 

 


