
Sklepik szkolny  to specjalne 

miejsce w naszej szkole.  

 

Można w nim znaleźć sporo 

smacznych, a zarazem zdro-

wych przekąsek, które na pe-

wno umilą przerwy.  Jednak 

zdrowa żywność to nie jedna 

pozytywna cecha naszego 

sklepiku. Uczniowie uwielbiają 

spędzać tam czas również 

ze względu na Panią Anię, 

która odpowiedzialna jest, 

nie tylko za zdrową żywność, 

ale przede wszystkim za pozy-

tywną atmosferę w sklepiku. 

Karolina Giełda 
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Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom i dziewczynom w naszej szkole pra-

gniemy  złożyć  życzenia tego, co najlepsze, szczęścia i pomyślności. 

Niech w każdym dniu roku uśmiech na Waszych twarzach gości tak samo 

często, jak w tym szczególnym dniu. Bądźcie zawsze szczęśliwe, złym losom 

nieznane, uprzejme, czułe, tkliwe, przez wszystkich kochane! 

Zespół redakcyjny gazetki szkolnej 

Gazetka szkolna Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Zawierciu 8 marca 2016 r. 



65 lat temu. Więzienie MBP 

na warszawskim Mokoto-

wie. Po pokazowym proce-

sie, zostaje rozstrzelanych 

siedmiu członków niepod-

ległościowego IV Zarządu 

Głównego Zrzeszenia 

"Wolność i Niezawisłość”.  

Był to Ruch Oporu, którego 

zadaniem nie była walka 

zbrojna, a tajna działalność 

polityczna. Jego członkowie 

walczyli z sowietyzacją Pol-

ski i podporządkowaniem 

jej ZSRR. 

To właśnie na cześć tych 

ludzi, 1 marca obchodzimy 

Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych. Ob-

chody tego dnia w naszym 

mieście odbyły się przed 

Pomnikiem Nieznanego Żoł-

nierza na Placu im. T. Stosi-

ka. Pokłon poległym żołnie-

rzom złożyły delegacje 

władz, duchowieństwa, or-

gan i z a c j i  s po ł e c z n o -

politycznych, mieszkańcy 

miasta oraz uczniowie szkół. 

Naszą szkołę reprezentowali 

uczniowie w składzie: Domi-

nik Szlachta, Piotr Bednarz, 

Norbert Krupa pod nadzo-

rem Pana Michała Wacławi-

ka. Uroczystość zakończyła 

się mszą św. w intencji boha-

terów w bazylice pw. Świę-

tych Apostołów Piotra i Paw-

ła.   

Paulina Klimek 

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

VIII Śląski Konkurs Wiedzy 
o Podatkach 

22 lutego br. zakończył się I etap VIII Śląskiego 

Konkursu Wiedzy o Podatkach.   
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Zapraszamy do współpracy! 

Pierwsza część  konkursu polegała na napisaniu 

pracy pisemnej na jeden z wybranych tematów : 

1. Ulgi podatkowe - dokonaj podziału i opisz za-

sady dokonywania odliczeń od podatku i od do-

chodu ( przychodu)  

2.W jaki sposób wysokość podatków lokalnych 

oraz ulgi w podatkach lokalnych mogą stymulować 

rozwój gospodarczy na danym terenie - podaj 

przykłady.  

3. System podatkowy w Polsce w porównaniu 

z innymi państwami UE.  

4. Rola doradcy podatkowego - pomoc w funkcjo-

nowaniu działalności gospodarczej.  

                cd. na s. 3 



Dlaczego choinka nie jest 

głodna? 

Bo jodła 

 

 Dlaczego siatkarze piją 

wodę gazowaną? 

Bo po niej się lepiej odbija 

 

Marlena Magiera 

Jaki jest ulubiony program 

kanibali? 

 Surowi Rodzice 

 

 Dlaczego ściany nie toczą 

ze sobą wojny? 

Bo między nimi jest pokój 

 

Jakie drewno ma głupie po-

mysły? 

Porąbane 

Garść sucharów ! 

Rok I, numer 3 

cd. ze s. 2 

Do drugiego etapu zakwalifiko-

wało się 100 uczniów z całego 

w o j e w ó d z t w a  ś l ą s k i e g o , 

w tym aż 30 z naszej szkoły! 

Są to : Oliwia Bednarz, Klaudia 

Ciszewska, Marta Czernecka, 

Karolina Czech, Dominika Doro-

bisz, Karolina Dróżdż, Kinga Ga-

jecka, Agnieszka Gaudyn, Ga-

briela Gołuchowska, Patrycja 

Gronkowska, Żaneta Knapik, 

Kinga Kolacha, Katarzyna  Koc-

lęga,  Patryk Kowalik, Norbert 

Krupa, Katarzyna Łapaj, Karoli-

na Olesik, Dominika Mędrecka, 

Agnieszka Majchrzyk, Dominik 

Makieła, Wojciech Makieła, Syl-

wia Matysik, Marta Myśliwczyk, 

Olga  Nędza, Karolina Skorupa, 

Marcin Słaboń, Roksana Sochac-

ka, Kamil Szwajkosz, Kinga 

Twaróg i Karol Wieczorek. 
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Drugi etap odbędzie się 

10 marca 2016 r. w Auli Wy-

działu Prawa i Administracji Uni-

wersytetu Śląskiego w Katowi-

cach. Tematem drugiego etapu 

będzie ordynacja podatkowa, 

a pytania będą dotyczyły wszyst-

kich rodzajów podatków. 

A jak wyglądał konkurs w po-

przednim roku? Na to pytanie od-

powiedziała mi Karolina Skoru-

pa,  laureatka VII edycji konkursu, 

a także tegoroczna uczestniczka: 

- Każdy konkurs wiąże się ze stre-

sem, szczególnie jeśli jest tak wielu 

współzawodników. W pierwszym 

etapie konkursu mieliśmy do czy-

nienia z testem badającym naszą 

wiedzę pod względem teoretycz-

nym. Pytania dotyczyły wiedzy o 

podatkach, a także zawodu dorad-

cy podatkowego. Nasze zdener-

wowanie osiągnęło punkt kulmina-

cy jny  podczas  I I  e tapu .  

Stało się tak, ponieważ każdy 

finalista musiał ustnie wypowie-

dzieć się przed komisją składają-

cą się ze specjalistów, którzy 

na co dzień zajmują się prawem 

podatkowym, na  trzy wylosowa-

ne wcześniej pytania. To wydarze-

nie na pewno utkwiło nam w pa-

mięci na długo. 

 Wszystkim zakwalifikowanym 

do drugiego etapu konkursu ser-

decznie gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów!  

Aleksandra Prokop 

Suchary tak suche, że aż pić się chce. 



Logarytmowanie to nic innego niż odgadywanie potęg.  

Uwaga! W następnym zdaniu pojawi się niezrozumiała defi-

nicja, ale nic się nie martw, zaraz ją wyjaśnię. Logarytm przy 

podstawie a z liczby b to taka liczba c , będącą potęgą, 

do której podstawa a musi być podniesiona, aby dać licz-

bę b. 

logₐ b = c  → ac=b 

 

Brzmi skomplikowanie, więc najlepiej wytłumaczyć 

to na przykładzie: logarytm przy podstawie 2 (nasze a), 

z liczby 8 (nasze b) równał się będzie 3 (nasze c), ponieważ 

23=8 

UWAGA! Liczby a oraz b muszą być większe niż zero. Po-

nadto liczba a nie może równać się jeden. 

a,b > 0 oraz a ≠1 

Dodatkowo, jeśli przy logarytmie nie stoi żadna podstawa, 

umownie przyjmuje się, że podstawą jest liczba 10. Coś jak z 

pierwiastkami. Jeśli żaden stopień pierwiastka nie został po-

dany, umownie uznajemy, że jest nim . 

Przykłady: 

Na początek coś łatwego: 

log7 49 = c → 7c=49 więc  c=2 bo 72=49 

 

Teraz ciut trudniej: 

 

Log                81 = c →            = 81 

 

Jak to rozwiązać? Podnosząc liczbę do potęgi ujemnej  

 

zapisujemy jej odwrotność →                     = 3. 

 

Później już z górki →  34=81 

 

a      więc                    = 81 

 

I na koniec coś ciekawszego: 

log4 2  = c → 4c=2. 

Mamy tu sytuację, gdzie podstawa logarytmu jest potęgą 

liczby logarytmowanej. 22=4, więc do jakiej potęgi podnieść 

4, by dostać 2? Pierwiastki można zapisywać w formie po-

tęg. Wystarczy podnieść liczbę pierwiastkowaną do odwrot-

ności stopnia pierwiastka (odpowiednie wzory na dole strony, 

w powtórzeniu. 

   

,  a  √4= 2, więc w tym przykładzie 4 należy pod- 

 

nieść do potęgi         →  

 

Jak to zwykle w matematyce bywa, na jednym wzorze się nie 

kończy, bo logarytmy możemy między innymi dodawać i odej-

mować, jeśli mają tę samą liczbę przy podstawie (a). Wtedy 

liczby logarytmowane (b₁ oraz b₂) należy przez siebie pomno-

żyć (przy dodawaniu) lub podzielić (przy odejmowaniu). Wzór 

wygląda w ten sposób: 

Dodawanie:   

loga b₁ + loga b₂ = loga (b₁⋅b₂)  

Odejmowanie: 

loga b₁ − loga b₂= loga 

Przykłady: 

Najpierw dodawanie:  log2 2 + log2 8 

Zgodnie ze wzorem, liczby logarytmowane (w tym przypadku 

2 i 8) należy przez siebie pomnożyć → log2 (2x8) = log2 

16=, bo 24=16. 

Teraz odejmowanie: log2 2 - log2 8. 

Znowu podstawiamy do wzoru i otrzymujemy coś takiego → 

 

l o g 2              log2 

 

Teraz już prosta sprawa. 

 

log2  

 

bo    

 

Powtórzenie! 

 

Kilka podstawowych informacji o potęgowaniu. 

 

Jeśli dowolną liczbę a  podniesiemy do potęgi zero, zawsze  

 

otrzymujemy wynik = 1  

 

Jeśli dowolną liczbę a  podniesiemy do potęgi jeden, zawsze 

 

otrzymujemy wynik = a  

 

Jeśli dowolną liczbę a  podniesiemy do potęgi ujemnej, zawsze 

 

otrzymujemy potęgę liczby odwrotnej   

 

Jeśli dowolną liczbę a  podniesiemy do potęgi, która jest ułam-

kiem, zawsze otrzymujemy pierwiastek, którego stopniem jest 

mianownik potęgi. Dodatkowo liczbę a pod pierwiastkiem pod-

nosimy do licznika potęgi. 

 

 

Wojciech Makieła 

 

Powtórka do matury z matematyki - logarytmy 
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Rok I, numer 3 

Epoka datowana jest na czas 

od końca I tysiąclecia p.n.e. do oko-

ło V wieku n.e. Antyk to pojęcie 

odnoszące się do dorobku kultural-

nego (literatury, filozofii, sztuki, 

architektury) starożytnej Grecji 

i Rzymu. Nazwa pochodzi od łaciń-

skiego słowa antiquus, które oznacza 

dawny. 

Filozofia starożytnej Grecji i Rzymu: 

stoicyzm (Zenon z Kition, Seneka, 

Marek Aureliusz) 

sceptycyzm (Pyrron z Elidy) 

epikureizm (Epikur z Samos) 

cynizm (Digenes z Synopy) 

Najważniejsi filozofowie greccy: 

Sokrates 

Platon 

Arystoteles 

Sztuka: 

sztuka grecka 

budowle: Akropol w Atenach, rzeźby: 

Fidiasz: Atena Partenos, Zeus Olimpij-

ski; Myron: Dyskobol; anonimowe We-

nus z Milo, Nike z Samotraki 

sztuka rzymska 

budowle: Koloseum, Panteon, Forum 

Romanum, rzeźby: posąg cesarza 

Marka Aureliusza 

WAŻNE POJĘCIA: 

mit, mitologia, archetyp, topos, sacrum 

i profanum, politeizm, monoteizm, etos 

rycerski, patos, kalos kagathos 

(„piękny i dobry”), tragedia, tragizm, 

klasycyzm, pieśń, horacjanizm, apoka-

lipsa, dekalog, ewangelia, kanon, 

monoteizm, Mesjasz, przypowieść 

(parabola), psalm, apokalipsa, kaza-

nie 

MITOLOGIA 

Podział mitów: 

teogoniczne 

kosmogoniczne 

antropogeniczne 

genealogiczne 

Funkcje mitów: 

funkcja poznawcza 

funkcja światopoglądowa 

Wybrane mity: 

Prometeusz, Herakles, mity tebańskie, 

wojna trojańska, Syzyf, Orfeusz i Eury-

dyka, Niobe, Dedal i Ikar 

 

HOMER (ok. IX/VIII w. p.n.e.) 

Uważa się go za najwybitniejszego 

epika antyku, autora Iliady i Odysei. 

Iliada 

czas akcji: około 50 dni z dziesiątego 

roku wojny (1184 p.n.e.) 

miejsce akcji: wybrzeże Azji Mniejszej 

najważniejsi bohaterowie: Achilles, 

Agamemnon, Patroklos, Hektor, Priam, 

Menelaos 

Epos najstarszy epicki gatunek literac-

ki. Posiada rozbudowaną wierszowaną 

formę. Jego tematem są dzieje boha-

terów mitycznych, legendarnych, histo-

rycznych ukazane na tle wydarzeń 

przełomowych dla danej społeczności. 

 

SOFOKLES (ok. 496-406 p.n.e.) 

Największy tragik grecki, napisał bli-

sko 120 utworów dramatycznych, 

do dziś zachowało się 7 z nich. Naj-

ważniejsze utwory: Antygona, Król 

Edyp, Elektra, Edyp w Kolonos 

Antygona 

czas akcji: po śmierci Polinejkesa, któ-

ry sprowadził wrogie wojska Argos 

do Teb, aby odebrać władzę bratu. 

W walce z najeźdźcami i zdrajcą zgi-

nął też Eteokles – drugi z synów Edypa 

miejsce akcji: przed pałacem królew-

skim w Tebach, gdzie króluje Kreon 

najważniejsi bohaterowie: Antygona 

i Ismena – księżniczki tebańskie, córki 

Edypa i Jokasty, Kreon – władca Teb, 

brat Jokasty, który objął rządy 

po wygnaniu Edypa, Hajmon – syn 

Kreona, Eurydyka – żona Kreona, Ty-

rezjasz – wróżbita 

Król Edyp 

czas akcji: doba 

miejsce akcji: przed pałacem królew-

skim w Tebach 

najważniejsi bohaterowie: Antygona 

i Ismena – księżniczki tebańskie, córki Edy-

pa i Jokasty, Kreon – władca Teb, brat 

Jokasty, który objął rządy po wygnaniu 

Edypa, Hajmon – syn Kreona, Eurydyka – 

żona Kreona, Tyrezjasz – wróżbita 

Król Edyp 

czas akcji: doba 

miejsce akcji: przed pałacem królewskim 

w Tebach 

najważniejsi bohaterowie: Edyp, Kreon, 

Jokasta, Terezjasz, Chór Teban 

HORACY(65-8 p.n.e.) 

Wybitny poeta rzymski, syn wyzwolonego 

niewolnika, uczył się w Rzymie i Atenach. 

W młodości brał udział w walkach po stro-

nie Brutusa. Walczył także jako trybun 

wojskowy pod Filippi. Po skonfiskowaniu 

majątku otrzymał wsparcie od Mecenasa 

i dzieki temu mógł zająć się pisaniem. Naj-

ważniejsze utwory: dwie księgi Satyr, czte-

ry księgi Pieśni, List do Pizonów 

DRAMAT  ANTYCZNY, w którym obowią-

zywała zasada trzech jedności: 

akcji: jeden temat, wątek 

czasu: 24 h 

miejsca: jedno miejsce, zwykle pałac kró-

lewski 

Bohater skazany na porażkę 

BIBLIA 

jedno ze źródeł kultury europejskiej. Na-

zwa w języku greckim oznacza księgi. 

Określana także jako Pismo Święte. Skła-

da się z Starego (XIII-I w.p.n.e.) i Nowego 

(51-96r. n.e.) Testamentu. Najważniejsze 

tłumaczenia Septuaginta (III/II w p.n.e. 

na język grecki) i Wulgata (IV w p.n.e. 

na język łaciński) 

Gatunki biblijne: 

księgi historyczne 

księgi mądrościowe (dydaktyczne) 

księgi prorockie 

Najważniejsze historie biblijne: księga 

rodzaju, Kain i Abel, dzieje Noego, Sodo-

ma i Gomora, Pieśń nad Pieśniami, Księga 

Hioba, Księga Apokalipsa św. Jana 

Karolina Skorupa  

Powtórka do matury z języka polskiego: antyk 

Str. 5 



jak to spotkanie się skończy. 
Było dużo okazji, ale mało 
bramek - zresztą z obu 
stron. Ostatecznie mecz za-
kończył się 1:2 dla przeciw-
niczek.  
  
Najbardziej emocjonujący 
i wyczekiwany był jednak 
mecz piłki ręcznej chłopców. 
Zarówno w naszej szkole, 
jak i w I LO ta dyscyplina 
jest na bardzo wysokim po-
ziomie. Spotkanie było wy-
równane i o wyniku zdecy-
dowały detale. Warto wy-
różnić tu ucznia naszej szko-
ły Piotra Zbienia, który był 
zarówno trenerem dziew-
cząt, jak i przewodził druży-
nie chłopców, w której sam 
grał. Mimo zaciętej walki, 
której nie dało się nie zau-
ważyć, nasi szczypiorniści 
przegrali z wynikiem 14:15. 
 
Inne spotkania, w których 
nasza szkoła nie brała 
udziału, również były cieka-
we. Mecz koszykówki 
dziewcząt pomiędzy I LO 

Spartakiada, czyli finał 
zmagań  spor towych 
we wszystkich dyscypli-
nach, miała jak co roku 
wyłonić najlepszych z po-
wiatu. Nasi uczniowie za-
grali w trzech turniejach: 
męska i damska piłka ręcz-
na oraz koszykówka 
chłopców. Nie był to jed-
nak szczęśliwy dzień 
dla reprezentantów EKO-
NOMIKA.  
 
Chłopcy rozegrali mecz ko-
szykówki z reprezentantami 
I LO w Zawierciu. Niestety 
wyraźnie można było do-
strzec lepszego i nie była to 
nasza szkoła. Spotkanie 
zakończyło się wynikiem 
20:38.   
 
Mecz dziewczyn w piłkę 
ręczną był bardziej wyrów-
nany, lecz również przegra-
ny. Nasze szczypiornistki 
zmierzyły się z ZS z Łaz. 
Obie drużyny niespodzie-
wanie dostały się do finału 
i nikt nie mógł oszacować, 

w Zawierciu a ZS w Po-
rębie zakończył się zde-
cydowaną wygraną 
gospodarzy z wynikiem 
20:11. O wygraną 
w siatkówce dziewcząt 
walczyło I i II LO w Za-
wierciu. Jednak Żerom 
w tej dziedzinie jest nie-
pokonany, wygrywają 
2:0. Finał męskiej siat-
kówki między II LO 
a ZS w Porębie wygrali 
chłopaki z Malczaka 
z wynikiem 2:1. 
  
Tegoroczna Spartakia-
da za nami. Był to emo-
cjonujący czas pełen 
rywalizacji, z którą 
ciężko spotkać się 
na co dzień. Naszym 
sportowcom życzymy 
wszystkiego dobrego, 
oraz wielu sukcesów 
w przyszłym roku. 
 

Dominika Woźniczka,  
Wojciech Makieła 

SPORT W EKONOMIKU 

S PA R TA K I A DA  
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