
Dokładnie 400 lat temu zmarł najchętniej czytany dramatopisarz świata – 
William Szekspir. Mam nadzieję, że nikomu nie trzeba przedstawiać tej po-
staci i każdy byłby w stanie bez wahania wymienić przynajmniej kilka najbar-
dziej znanych tytułów dzieł tego poety. 
Ze względu na okrągłą rocznicę śmierci dramaturga rok 2016 został uznany 
Rokiem Szekspirowskim, a na całym świecie promuje się i przypomina wiel-
kie dzieła Anglika. 
 
Stąd pomysł na Szekspiriadę, w której czynny udział weźmie nasza szkoła. 
Imprezę, której celem jest promowanie twórczości Szekspira i pokazanie, 
że dzieła sprzed 400 lat można przełożyć na język współczesny, organizuje 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu. Udział wezmą w niej 
szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne – w tym oczywiście nasz EKONOMIK. 
Uczniowie klas drugich, pod opieką Pani wicedyrektor Marleny Bednarskiej, 
przygotowują coś specjalnego, dzięki czemu bliżej poznamy biografię i twór-
czość Szekspira. Owoc tej pracy zostanie zaprezentowany w Pałacyku Szy-
mańskiego 26 kwietnia 2016 r. 

Paulina Klimek 

Światowy Rok Szekspira 
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VIII Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach  
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Zapraszamy do współpracy! 

Kilka dni temu, 8 kwietnia 2016 r., 
w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach odbył się 
VI Ogólnopolski Finał Konkursu Wie-
dzy o Podatkach, na którym nasza 
szkoła reprezentowana była przez 
dwie uczennice: Karolinę Skorupę, 
ubiegłoroczną finalistkę V Ogólnopol-
skiego Finału Wiedzy o Podatkach 
oraz piszącą te słowa Kingę Kolachę. 
Laureaci z ośmiu regionalnych finałów 
Konkursu Wiedzy o Podatkach musieli 
zmierzyć się z tegoroczną obszerną te-
matyką konkursu, którą stanowiła Ordy-
nacja podatkowa, ale także wiedza 
na temat wszystkich podatków i Ustawa 
o doradztwie podatkowym. 
Po przybyciu na miejsce i rejestracji 
udałyśmy się do auli, w której miał od-
być się konkurs. Po krótkim przywitaniu 
uczestników i ich opiekunów zostały roz-
dane testy, na których rozwiązanie 
przeznaczone zostało 30 minut. Choć 
pytań było tylko 20, to jednak nie nale-
żały one do najłatwiejszych. 

Po upływie czasu przeznaczonego 
na rozwiązanie testów jury zajęło się 
ich sprawdzaniem, a dla uczestnicy 
udali się na poczęstunek. Kiedy znowu 
zaproszono nas do auli została ogło-
szona lista 19 osób, które zakwalifiko-
wały się do części ustnej konkursu. 
Wśród nich znalazła się Karolina Sko-
rupa, która nie kryła emocji: - Całemu 
konkursowi towarzyszy duży stres 
m.in. spowodowany obecnością komisji, 
w której zasiadają członkowie Krajowej 
Izby Doradców Podatkowych, nowym 
miejscem (Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego) czy też wysokim 
poziomem i dużą rywalizacją - są tutaj 
tylko najlepsi „konkursowicze” z całej 
Polski, którzy zostali wyłonieni w drodze 
eliminacji. 
Pytania w części ustnej również nie 
były łatwe. Potwierdzał to nie tylko 
każdy z uczestników, który opuszczał 
salę, ale również pani Iwona Wojsław, 
inicjatorka i organizatorka konkursu. 
Zarówno w poprzednich etapach, jak i 

latach, uczestnicy prezentowali bar-
dzo wysoki poziom wiedzy. Dlatego 
też organizatorzy z roku na rok pod-
noszą poprzeczkę układając coraz 
trudniejsze pytania. Mimo to uczestni-
cy radzą sobie z nimi coraz lepiej. 
Dwóch tegorocznych finalistów osią-
gnęło maksimum punktów. 
Po krótkich konsultacjach zostały ogło-
szone wyniki etapu ustnego. Wyłonio-
no dziesięciu laureatów konkursu, pię-
ciu z nich otrzymało nagrody pienięż-
ne, a troje najlepszych uczestników 
otrzymało również indeksy na studia 
na Uniwersytecie Śląskim w Katowi-
cach. 
Kiedy nagrody zostały już rozdane, 
uczestnicy udali się na obiad do re-
stauracji NOVOTEL, a następnie 
do kopalni GUIDO w Zabrzu, 
gdzie mogli zobaczyć jak wyglądają 
i jak działają maszyny górnicze wyko-
rzystywane obecnie przy wydobywa-
niu węgla, ale także jakich metod 
używano wcześniej w górnictwie. Do-
datkową atrakcją była możliwość 
przejechania się elektryczną kolejką 
podwieszaną – jedyną taką kolejką 
na świecie udostępnioną dla turystów. 
Po tak wyczerpującym dniu szczęśliwi 
i zmęczeni uczestnicy wrócili do do-
mów. 

  

Kinga Kolacha 



Co mówi podłoga po remon-

cie? 

Jestem wykończona… 

Marlena Magiera 

 

Dlaczego taboret ma depresję? 

Bo nie ma oparcia. 

 

Dlaczego blondynka nie kupuje 

doładowania w kiosku za 30 zł? 

Bo myśli, że w Biedronce będzie 

taniej. 

 

Jak nazywa się bon na zupę 

we Francji? 

BonŻur. 

 

Suchary tak suche... 

Katyń - ważna karta historii Polski 
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13 kwietnia obchodzimy Dzień Pa-
mięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 
uchwalony przez Sejm RP w 2007 
roku. 
 
Upamiętnia on rocznicę opublikowania 
1943 roku informacji o odkryciu w Ka-
tyniu pod Smoleńskiem w Rosji maso-
wych grobów oficerów Wojska Polskie-
go, cywilów (lekarzy, nauczycieli, 
prawników),  a także policjantów za-
mordowanych przez Ludowy Komisa-
riat Spraw Wewnętrznych Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich 
(NKWD ZSRR)  w 1940 roku. Zginęła 
wówczas elita polskiego społeczeństwa, 
kwiat polskiej inteligencji.   
Zbrodnia katyńska była jednym z naj-
bardziej okrutnych i niegodziwych ak-
tów ludobójstwa, które Związek Ra-
dziecki dokonał na Polakach podczas 
II wojny światowej. 
5 marca 1940 roku Józef Stalin, 
na prośbę Ludowego Komisarza Spraw 
Wewnętrznych ZSRR Ławrientija Berii 
(notatka nr 794/B), podpisał rozkaz 
rozstrzelania ponad 8 tysięcy polskich 
oficerów Wojska Polskiego oraz ponad 
6 tysięcy jeńców z obozów w Kozielsku, 
Starobielsku i Ostaszkowie, a także 
ponad 11 tysięcy polskich więźniów 
przetrzymywanych w więzieniach 

Zachodniej Białorusi i Ukrainy. Na jego 
podstawie rozstrzelano ogółem 
21 857 jeńców. Decyzja została jedno-
głośnie zaakceptowana przez członków 
Biura Politycznego - Stalina, Woroszy-
łowa, Mołotowa, Mikojana, Kalinina, 
Kaganowicza i Berię, którzy złożyli 
pod nią swoje podpisy. 
Zbrodni dokonywano w pięciu miejsco-
wościach : Katyniu, Charkowie, Kalini-
nie, Kijowie, Mińsku i Miednoje. 
Jeńcy ginęli od strzału w tył głowy, 
po czym ich ciała wrzucano do zbioro-
wych mogił.  
Zbrodnia miała pozostać tajemnicą, nikt 
nie miał dowiedzieć się prawdy. Jed-
nak, gdy w 1943 roku hitlerowskie 
Niemcy, które napadły na ZSRR, odkry-
ły prawdę obydwie strony obwiniały 
się wzajemnie. Próby wyjaśnienia spra-
wy przez rząd polski z pomocą Mię-
dzynarodowego Czerwonego Krzyża, 
doprowadziły do zerwania przez 
Kreml 25 kwietnia 1943 roku stosun-
ków z Polską. Wersję o eksterminacji 
jeńców przez hitlerowskie Niemcy upo-
wszechniała propaganda ZSRR, a wraz 
z nią władze PRL.  

Prawda o zbrodni katyńskiej była 
ukrywana przez ponad pół wieku.    
Dopiero 13 kwietnia 1990 roku wła-
dze ZSRR przyznały, że zbrodnię po-
pełniło NKWD. Jako winni wskazani 
zostali wówczas komisarz NKWD Ła-
wrientij Beria i jego zastępca Wsie-
wołoda Mierkułow. Tego samego dnia 
prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow 
przekazał prezydentowi Polski Woj-
ciechowi Jaruzelskiemu pierwsze do-
kumenty archiwalne dotyczące wy-
mordowania Polaków. 
W 2000 roku w Katyniu, Charkowie 
i Miednoje otworzono Polskie Cmenta-
rze Wojenne, na które co roku przy-
bywają z pielgrzymką rodziny po-
mordowanych. 
Masowy mord polskiej elity był nieby-
wałym aktem ludobójstwa. 
W 2007 roku na ekrany kin wszedł 
film „Katyń” w reżyserii Andrzeja 
Wajdy, którego ojciec był jedną 
z wielu ofiar zbrodni. Film oddaje 
hołd naszym rodakom i upamiętnia 
pomordowanych Polaków.  

Aleksandra Prokop 
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Sinus, cosinus, tangens, cotangens. Ludzi, którzy 
uczą się matematyki można podzielić na 2 gru-
py. Pierwsza to ludzie żyjący w błogiej nieświa-
domości istnienia takich funkcji, a druga to lu-
dzie, którym samo słowo sinus źle się kojarzy... 
No dobra, może trochę przesadziłem. 
Tak czy inaczej, poniżej postaram się przybliżyć 
Ci o co w tym wszystkim chodzi. 
 
Cały patent polega na tym,  że stosunki długości 
odpowiednich dwóch boków w podobnych trójką-
tach prostokątnych są takie same. Jeśli rozumiesz, 
to gratulacje! Możesz przejść do następnego aka-
pitu. Jeśli nie, to postaram się wytłumaczyć 
to na przykładzie: Jeśli mamy 2 trójkąty podobne 
(czyli trójkąty, które mają wszystkie kąty tej samej 
miary) – w tym przypadku czarny i zielony, to sto-
sunki ich boków są takie same. Długość najdłuższe-
go boku czarnego trójkąta, dzielona przez długość 
najkrótszego boku czarnego trójkąta, równać się 
będzie długości najdłuższego boku zielonego trój-
kąta, dzielonej przez długość najkrótszego boku 
zielonego trójkąta. 
Na  obrazku obok (na pewno nie pobranym z Inter-
netu) wyjaśnione jest jak obliczać poszczególne 

Powtórka do matury z matematyki - 
funkcje trygonometryczne 
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Właściwie to już prawie koniec. Została jeszcze 
tylko garść mniej, lub bardziej użytecznych wzorów. 
Ale jak to z wzorami bywa, wystarczy podstawić 
odpowiednie liczby w odpowiednie miejsca i wynik 
(prawie) sam pojawia się przed naszymi 
oczyma. Ale jako dobry kolega podzielę się 
z Tobą tymi super-sekretnymi wzorami! 
Wzór na pole trójkąta: 

 
gdzie c oraz b to boki trójkąta, a α to kąt zawarty 

między nimi. 

 

  

 

Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów: 

 

Wojciech Makieła 

Wartości funkcji trygonometrycznych : 
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Polski termin średniowiecze pochodzi 

od łacińskich określeń medium aevum – 

wiek średni, media tempora – średnie 

czasy. Takimi właśnie terminami pisarze 

XV i XVI w. określali epokę oddzielają-

cą starożytność od renesansu. 

Średniowiecze w Europie trwało ponad 

dziesięć wieków, ok. 1100 lat. Za po-

czątek epoki uznaje się rok 476, 

czyli upadek cesarstwa zachodniorzym-

skiego, a za koniec odkrycie Ameryki 

przez Krzysztofa Kolumba (1492 r.) lub 

zdobycie Konstantynopola przez Tur-

ków (1453 r.). Średniowiecze w Polsce 

trwało pięć wieków. Przyjmuje się, że 

rozpoczyna się w 966 r. (chrzest Polski), 

a kończy podobnie jak w całej Europie. 

Filozofia: 

augustynizm (św. Augustyn Wyznania) 

tomizm (św. Tomasz z Akwinu Suma 

teologiczna) 

franciszkanizm (postawa życiowa, 

nie system filozoficzny) (św. Franciszek 

z Asyżu Kwiatki św. Franciszka) 

Wzorce osobowe: 

- asceta (asceza to umartwianie własne-

go ciała) 

- święty (żyjący według wzorów fran-

ciszkańskich) 

- rycerz 

- władca 

Sztuka: 

styl romański   

Przykłady: rotunda na Wawelu, kate-

dra w Poznaniu, opactwo w Tyńcu, 

opactwo w Cluny, zespół pielgrzymko-

wy w Pizie. 

styl gotycki 

Przykłady: Kościół Mariacki w Krako-

wie, dziedziniec Collegium Maius 

w Krakowie, starówka w Krakowie, 

a także w Toruniu, Gdańsku i Wrocła-

wiu, katedra w Reims, katedra Notre 

Dame w Paryżu. 

 

WAŻNE POJĘCIA: 

teocentryzm, uniwersalizm, hierarchicz-

ność, idea pośrednictwa, ad maiorem 

Dei gloriam (ku większej chwale Bożej), 

hagiografia, apokryf, taniec śmierci 

(danse macabre), scholastyka, alegoria, 

symbol, historiografia, archaizm. 

 

Dante Alighieri (1265-1321) 

Jest włoskim przedstawicielem średnio-

wiecza. Wygnany z kraju za prowa-

dzenie działalności politycznej. Wpływ 

na jego twórczość miała przedwczesna 

śmierć jego dziecięcej miłości Beatry-

cze. Uznawany ze prekursora renesan-

su. 

Najważniejsze utwory: Vita nuova, Bo-

ska komedia 

BOSKA KOMEDIA 

czas akcji: wędrówka poety rozpoczy-

na się w nocy z Wielkiego Czwartku 

(7 kwietnia) na Wielki Piątek 1300 r., 

trwa trzy dni i trzy noce 

miejsce akcji: piekło, czyściec, raj 

najważniejsi bohaterowie: Dante, 

Wergiliusz, Beatrycze 

 

BOGURODZICA 

To najdawniejsza polska pieśń religijna, 

pochodząca z pierwszej połowy XIII 

wieku. Jej najstarsza wersja, składająca 

się z dwóch zwrotek rękopisu opatrzo-

nego nutami z czasem urosła do ponad 

dwudziestu. Pieśń była pierwszym hym-

nem Polski. 

W utworze znajdują się archaizmy: 

leksykalne 

fleksyjne 

słowotwórcze 

fonetyczne 

składniowe 

Karolina Skorupa 

Przykładowe średniowieczne obrazy : 

Portret małżonków Arnolifinich - Jan van 

Eyck 

Madonna z Dzieciątkiem - Giotto di Bon-

done 

Powtórka do matury z języka polskiego - średniowiecze 
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nadzieję, że przyjdziesz.... 

What do you think about... ?- Co myślisz o......? 

 

Zaproszenie 

Przydatne wyrażenia: 

I hope you will be able to come – Mam na-

dzieję, że będziesz mógł przyjść 

We are organising... - Organizujemy.... 

We would be honoured if you come - Będzie-

my zaszczyceni jeśli przyjdziesz. 

The party starts at... - Przyjęcie zaczyna się o... 

 

List formalny 

Przydatne wyrażenia: 

I am writing in response to ... – Piszę w odpo-

wiedzi na ... 

According to ... – Według ... 

Considering ... – Rozważając ... 

What do you Sir/Madam think about ... – Co 

Pan/Pani myśli o ... 

I find ... – Uważam ... 

On one hand, ... – Z jednej strony, ... 

Ogłoszenie 

Przydatne wzory: 

Found! - Znaleziono 

Lost! - Zgubiono 

For sale – Na sprzedaż 

20$ reward – 20 dolarów na-

grody 

If found please contact... - 

W przypadku odnalezienia pro-

szę o kontakt.... 

Call after.... - Proszę dzwonić  

po... 

 

Wiadomość/notatka 

I'll pop in – Wpadnę 

hello – witaj 

see you – do zobaczenia 

Please let me know – Daj znać 

Thanks – Dzięki 

Sorry – Przepraszam 

I'll be back .... - Wrócę.... 

I hope you will come... - Mam 

On the other hand, ... – Z drugiej strony, ... 

 

I wish that ... – Chciałbym/abym, aby ... 

I support ... – Popieram ... 

I oppose ... – Przeciwstawiam się ... 

I am afraid (that) I cannot agree with – 

Obawiam sie, że nie mogę się zgodzić z ... 

 

 Marlena Magiera 

 

Powtórka do matury z języka angielskiego - 
przydatne zwroty 
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Najczęściej powtarzające się błędy na maturze  

Kochani maturzyści ! 
Jako że matura  tuż, tuż chcemy Wam 
zaprezentować błędy popełniane naj-
częściej podczas rozwiązywania ar-
kuszy maturalnych. Może dzięki temu 
uda Wam się ich uniknąć! 
1. Zdający nie czytają prostych pole-
ceń ( jest: "podaj dwa przykłady" - po-
dają cztery, a oceniane są pierwsze 
dwa; jest: "przepisz ...i oblicz" - nie prze-
pisują, a za to też jest punkt; jest: "zrób 
x i y" - robią tylko x, drugiego już nie 
widzą (a osobne punkty są za oba); jest 
"120-150 słów" - piszą 117 lub 152. 
 

2. Zdający nie rozumieją dłuższych 
poleceń. Wydaje się, jakby czytali 
je i w desperacji wybierali sobie ten 
element, który im się wydaje najłatwiej-
szy, a potem jemu i tylko jemu poświę-
cają cały czas, jakby nie rozumieli, 
że za jedną część polecenia dostaną 
tylko  część punktów z klucza odpowie-
dzi. 
 
3. Zdający usiłują kierować się swoim 
indywidualnym punktem widzenia 
na to, co tekst i podstawowa wiedza 
ogólna prezentuje wyraźnie inaczej; 
jakby nie rozumieli, że klucz jest ukła-
dany do tekstu, a nie do możliwego  

miliona polemicznych wobec siebie 

punktów widzenia tudzież możliwych 

do wymyślenia bzdur.  

4. Zdający są potwornie nieprecyzyj-

ni: np. opis działania i jego skutków 

według nich jest tym samym, podobnie 

przyczyny i efekty, zgubienie i kra-

dzież, wzięcie i przyniesienie, despo-

tyzm i totalitaryzm, partia i ugrupowa-

nie, istnienie zjawiska i jego wpływ. 

5. Lanie wody: jeden argument powta-

rzany 15 razy w innej formie językowej, 

to ciągle jeden punkt i minus za kompo-

zycję.  

6 .  N a  p o z i o m i e  r o z s z e r z o -

nym: bezradność terminologiczna 

i ogólne ubóstwo językowe; prace pi-

sane identycznie jak na podstawie, 

tylko w oparciu o inny tekst, widoczne 

na pierwszy rzut oka próby nagłego 

wpasowania terminologii do ogólnie 

prościutkiej pracy; na języku polskim: 

niezrozumienie, że analiza formy musi 

być funkcjonalna, inaczej staje się błę-

dem, a nie zaletą;  

na języku angielskim, w liście formalnym 
perfect infinitive obok ain't; zupełny 
brak wyczucia rejestru; in my opinion 
jako jedyna i powtarzana do upojenia 

fraza.  

7. Lekceważenie tego, co ma się zrobić 

na rzecz tego, co indywidualnemu zda-
jącemu wydaje się "ciekawsze": 
np. ma być analiza konkretnego konflik-
tu rodzinnego u Borynów, a zdający 
robi wszechstronny (i nie na temat) 
przegląd teorii psychologicznych 
na temat toksycznych związków rodzin-

nych we współczesności. 

8. Niepisanie tego, co indywidualnemu 
zdającemu wydaje się oczywiste (choć 

może takie nie być dla 80% i dlatego 
klucz to przewiduje).  

Aleksandra Prokop 

Kolejna akcja krwiodawstwa 

w EKONOMIKU 

 

Już 14 kwietnia 2016 r. 

po raz kolejny 

w tym roku będziesz 

mógł oddać krew 

podczas akcji RCKiK. 

Bądź z nami! 


