
Dzień 22 kwietnia dla naszej szkoły, to nie tylko zwyczajny piątek. Właśnie tego 
dnia, odbyło się uroczyste otwarcie pracowni hotelarskiej.  
 
Składa się ona z recepcji hotelowej, małej sali restauracyjnej i jednostki mieszkalnej 
z pełnym węzłem sanitarnym. To dzięki niej, uczniowie kształcący się w zawodzie 
Technik Hotelarstwa będą mogli odbywać lekcje w formie praktycznej. Otwarcia 
pracowni dokonał dyrektor naszej szkoły Grzegorz Pierzchała oraz towarzyszący 
mu zaproszeni goście – przedstawiciele władz miasta i powiatu. 
 
Po tej uroczystości wszyscy zebrani przenieśli się na sale gimnastyczną. Tam, po raz 
pierwszy w naszej szkole, odbyła się Liga Zawodowców, czyli specjalny konkurs dla 
uczniów gimnazjów, którzy pojawili się u nas w ramach Dni otwartych. Konkurs skła-
dał się z kilku kategorii w trzech głównych dziedzinach: Ekonomia, Hotelarstwo, Re-
klama. Celem było zapoznanie, być może przyszłych uczniów naszej szkoły z zawo-
dami, w których kształci nasze technikum. O cenne nagrody rywalizowały ze sobą: 
Gimnazjum nr 2 w Zawierciu, Gimnazjum nr 3 w Zawierciu i Gimnazjum nr 6 w Kro-
mołowie. 
 
Liga Zawodowców okazała się strzałem w dziesiątkę! Wyglądało na to, że gimna-
zjaliści świetnie się bawili i nieźle poradzili sobie z przygotowanymi dla nich zada-
niami. Szli „łeb w łeb”, a świadczy o tym fakt, że JURY musiało zorganizować do-
grywkę! Ostatecznie naszą zabawę wygrało Gimnazjum nr 2 w Zawierciu. 
Mamy nadzieję, że to nie jedyne nasze spotkanie z gimnazjalistami – być może wró-
cą do nas już niedługo, w przyszłym roku! 

Paulina Klimek 

Dzieje się u nas ! 

 

Ważne tematy: 

 

 DZIEJE SIĘ U NAS ! 

 SZEKSPIRIADA 

 KRWIODASTWO 

 POWTÓRKI DO MATU-

RY 

 RADY DLA MATURZY-

STÓW 

 

DZIEJE SIĘ U NAS ! 1 

SZEKSPIRIADA 2 

KRWIODASTWO 3 

SUCHARY TAK SUCHE... 3 

POWTÓRKA : MATEMTYKA 4 

POWTÓRKA : JĘZYK POL-

SKI 

5 

POWTÓRKA : JĘZYK AN-

GIESKI 

6 
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Rok 2016 został ogłoszony 

Światowym Rokiem Szekspi-

ra. Z tej okazji 26 Kwietnia w 

Miejskiej Bibliotece Publicz-

nej w Zawierciu odbyło się 

wydarzenie pod nazwą Szek-

spiriada.  

W Szekspiriadzie wzięło 

udział siedem szkół. Każda 

ze  szkół miała za zadanie 

pokazać ile jej uczniowie wie-

dzą o Williamie Szekspirze 

oraz jakie jest jego miejsce we 

współczesności. 

Wydarzenie okazało 

się  strzałem w dziesiątkę i 

wszystkim, uczniom jak i nau-

czycielom, bardzo przypadło 

do gustu. 

Każda ze szkół przedstawiła 

pisarza w  inny sposób. Jedni 

śpiewali czy recytowali, inni,  

bawiąc się w aktorów, przedstawiali krótkie 
fragmenty z  książek Szekspira, jeszcze inni 
tworzyli prezentacje multimedialne, jednak 
nasza szkoła jako jedyna wpadła na pomysł 
stworzenia filmu.  
 
Film przygotowywali uczniowie klas drugich. 
Wielu z nas bardzo się  w  to  zaangażowało. 
Przygotowanie go wymagało od na wiele pra-
cy jak  i  czasu jednak sprawiało również dużo 
frajdy. Niektórzy z nas naprawdę znaleźli w 
sobie powołanie aktorskie. 

Szekspiriada nie była wydarzeniem w 

formie konkursowej, każda ze szkół bio-

rąca w niej udział jako wynagrodzenie 

ciężkiej pracy dostała statuetkę, dyplom 

oraz książkę autorstwa Williama.  

Mamy nadzieję, że Miejsca Bibliotek 

nieraz jeszcze zorganizuje podobne 

wydarzenie a my będziemy mogli w 

dalszym ciągu wykazywać się swoją 

nieskończoną kreatywnością. 

Zuzanna Molińska 

Szekspir — też człowiek 



Co robi blondynka z grzebieniem w 

lesie? 

. 

- Przeczesuje teren 

 

Co robi arka w garderobie? 

. 

 - Przymierza 

Marlena Magiera 

Suchary tak bardzo suche… 

 

Co robi 9,50zł w portfelu? 

. 

. 

- Ledwo Dycha 

Jak nazywa się blondynka świeżo po ką-

pieli? 

. 

. 

- Czysta głupota 

 

W jakiej walucie płacą ptaki? 

. 

. 

- Wróblach  

Suchary tak suche... 

Z pierwszej ręki  

Rok I, numer 5 

14 maja w Ekonomiku znajdował się 
punkt krwiodawstwa, w którym każdy 
osoba spełniająca określone wymaga-
nia mogła oddać krew. 
 
W naszej szkole ochotników było, aż 37. 
Niestety 4 osoby zostały odrzucone i nie 
mogły oddać krwi, choć bardzo im na 

tym zależało. Wśród 33 osób, którym 
udało się przejść przez proces kwalifika-
cyjny, 27 pierwszy raz zdecydowało się 
oddać krew 
 

A więc jakie są wymogi aby oddać 
krew ?  Krew mogą oddać osoby : 
  
- w wieku od18 do 65 lat, 

 - o wadze :co najmniej 50 kilogramów; 

- u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy 

nie wykonano akupunktury, tatuażu, 

przekłucia uszu lub innych części ciała; 

- które w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

nie miały wykonanych żadnych zabie-

gów operacyjnych, endoskopowych i 

innych diagnostycznych badań (np. 

gastroskopii, panendoskopii, artrosko-

pii, laparoskopii); 

- które w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

nie były leczone krwią i preparatami 

krwiopochodnymi.  
 
Wiele osób boi się oddawać krew, bo to 
boli, bo jak się raz odda krew to potem 
trzeba już to robić cały czas. Nie praw-
da. Ból jest znikomy, podobnie jak przy 
zwykłych zastrzykach, a jeżeli chodzi o 

częstotliwość oddawania krwi zależy to 
tylko i wyłącznie od każdego indywidu-
alnie. Należy jednak pamiętać, że męż-
czyżni krew mogą oddawać nie częściej 
niż co dwa, a kobiety co trzy miesiące. 
 
Dodatkowo każdy kto odda krew za 
swoją odwagę i chęć pomocy innym do-
staje 8 czekolad, co może przekonać 
wielu łakomczuszków, aby oddać krew. 
Jednak, według mnie, największym atu-
tem jest to, że krew dawcy zostanie prze-
badana na obecność m.in. wirusa HIV 
oraz innych chorób, takich jak WZW B 
czy C, których obecność zazwyczaj nie 
jest badana podczas rutynowych badań 
krwi. 
 
Podsumowując, oddanie krwi to nie tylko 
przyjemności, ale także coś pożyteczne-
go, co może uratować komuś, ale także 
nam, życie i zdrowie.  

Str. 3 

Ja sama też znajdowałam się w tej du-
żej, a jednak nielicznej grupie osób, 
która postanowiła oddać krew i zamie-
rzam nie tylko sama dalej to robić, ale 
także będę przekonywać innych. 
 

Kinga Kolacha 
  



Kombinatoryka jest działem matematyki, 
który pomaga odpowiedzieć na pytania 
typu: "Ile jest możliwych wyników w rzu-
cie monetą?", "Na ile sposobów możemy 
wybrać delegację dwuosobową z klasy 28 

osobowej?" 

 

Aby rozwiązać tego typu zadania, często 
stosuje się wzory na permutacje, kombinacje, 

wariacje oraz wariacje z powtórzeniami. 

Na szczęście nie trzeba pamiętać tych 
wszystkich wzorów, aby szybko i skutecznie 
rozwiązywać zadania z kombinatoryki. 
Do rozwiązania większości zadań w zupełno-
ści wystarcza reguła mnożenia i wzór 

na kombinację. 

 

Kombinatoryka: Reguła mnożenia 

Jaka jest szansa, że po rzucie monetą wy-
padnie nam Orzeł (O), lub Reszka (R). Za-
pewne wszyscy się domyślają, że mamy po 
50% zarówno na wypadnięcie orła, jak i 
reszki. Ale co w przypadku jeśli rzucamy 
kostką np. 3 razy. Ile jest możliwych wyników 
takiego doświadczenia? Możliwe wyniki to 
np: (O,O,O), (O,O,R), (O,R,R) itd. 
Zatem: 
W I rzucie może wypaść orzeł lub reszka, 
czyli są 2 możliwości. 
W II rzucie również może wypaść orzeł lub 
reszka, czyli są 2 możliwości. 
W III rzucie również może wypaść orzeł lub 
reszka, czyli są 2 możliwości. 
(W pierwszym rzucie mamy 2 możliwości i w 
drugim rzucie mamy 2 możliwości i w trzecim 
rzucie mamy 2 możliwości - W regule mnoże-
nia zawsze zamieniamy spójnik "i" na mnoże-

nie.) 

W tym przypadku reguła mnożenia mówi, 

że w takiej sytuacji mamy: 

. 

Przykład: Ze wsi A do 

wsi B prowadzi 5 ścieżek przez las. Na ile 

sposobów można odbyć spacer A−B−A tak, 

aby spacer ze wsi B do wsi A odbyć inną 

ścieżką niż ze wsi A do wsi B? 

 

Naszą wycieczkę zaczynamy z wsi A. Na 

początku mamy 5 ścieżek do wyboru.  

Po dotarciu do wsi B możemy skorzystać jed-

nak tylko z 4 ścieżek, ponieważ nie możęmy 

wrócić tą samą, którą przyszliśmy.   

Powtórka do matury z matematyki - kombinatoryka 
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W pierwszej podróży mamy 5 możliwości 

i w drugiej mamy 4 możliwości. 

W tym przypadku reguła mnoże-

nia mówi, że w takiej sytuacji mamy: 

 
 

Ćwiczenie 1: Rzucamy 3 razy sześcienną 

kostką do gry. Ile jest możliwych wyni-

ków? 

Ćwiczenie 2: Mamy 8 kolorów farby i 3 

deski do pomalowania. Na ile różnych 

sposobów można pomalować wszystkie 

trzy deski tymi ośmioma kolorami, tak 

aby każda była w innym kolorze? 

 

Kombinatoryka: Kombinacja i pojęcie 

silni. 

Kombinacja pozwala policzyć na ile spo-

sobów można wybrać k elementów z n-

elementowego zbioru. Wzór na kombina- 

cje :  

 

 

Czyli na chłopski rozum jeśli np: z  30 (n) 
osobowej klasy musisz wybrać 2 (k) oso-
by na szkolną wycieczkę, to na ile sposo-

bów można to zrobić? 

Zanim odpowiem na to (jakże ciekawe) 
pytanie, wyjaśnię wam pokrótce czym są 
te wykrzykniki we wzorze. I bynajmniej 
nie czytamy liczb z wykrzyknikiem gło-
śniej, jak to niektórzy próbują robić. Jest 
to silnia, której definicja przedstawia się 

następująco: 

Silnia liczby naturalnej n to iloczyn ko-

lejnych liczb naturalnych od 1 do n. 

Przykład: 4! (czyt. cztery silnia) = 

 
 

10! = 

 

Przydatna będzie też umiejętność 

dzielenia silni. Dla przykładu po-

dzielmy 5! przez  

.  

Dwójka i trójka się skróciły więc zo-

stało samo . 

Czas wrócić do nurtującego nas py-

tania o 2 osoby z 30 osobowej kla-

sy. Aby dowiedzieć się na ile sposo-

bów możemy wytypować 2 uczniów, 

musimy podstawić dane do wzoru: 

 , gdzie 

(przypominam) n = 30, a k = 2 

 sposobów na wytypowanie 2 z 30 

osób.  

(Z dzielenia  zostało samo 

, które podzieliliśmy przez 

2! czyli po prostu 2 [

) 

 

Ćwiczenie 3: Na ile sposobów można 

wybrać 3 zawodników w druży-

nie 12 osobowej? 

 

Odpowiedzi do zadań: 

Ćwiczenie 1:  

Ćwiczenie 2:  

Ćwiczenie 3: 

 

Wojciech Makieła 
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Epoka rozpoczęła się we Włoszech w 

połowie XIV w i trwała tam do końca 

wieku XVI, w Polsce zaś od końca XV 

do początku XVII wieku. Okres ten 

określany jest często jako „odrodzenie 

sztuk i nauk”.  

Głównym hasłem epoki stała się myśl 

Terencjusza „Człowiekiem jestem i nic co 

ludzkie nie jest mi obce.” Zgodnie ze 

światopoglądem epoki to właśnie czło-

wiek znalazł się z centrum zainteresowa-

nia. 

Filozofie:  

Humanizm (Dążył do zrekonstruowania 

starożytnej kultury poprzez studia nad 

antyczną myślą, literaturą, językami. 

Prawdziwy humanista musiał być czło-

wiekiem wykształconym i oczytanym.) 

Neoplatonizm (Był kierunkiem filozoficz-

nym, w świetle którego tworzyli i działali 

humaniści renesansowi. Sprzeciwiał się on 

arystotelizmowi, będącemu zalążkiem 

znienawidzonej scholastyki średniowiecz-

nej.) 

Epikureizm (Nakazuje człowiekowi wie-

rzyć świadectwu zmysłów, cieszyć się 

życiem i korzystać z jego radości. Epiku-

rejczycy odrzucają wiarę w siły poza-

ziemskie, głoszą pochwałę życia na zie-

mi. ) 

Stoicyzm (Wg filozofów tego nurtu, czło-

wiek, aby osiągnąć szczęście musi zacho-

wać równowagę duchowa, powagę, spo-

kój i trzeźwość umysłu. Rządzić człowie-

kiem powinien „rozum, nie namiętności”) 

Sztuka (Cechowała ją harmonia formy, 

spokój, statyczność, jasność konstrukcyjna, 

piękno osiągane poprzez zastosowanie 

określonych proporcji wzorowanych na 

antycznych) 

WAŻNE POJĘCIA  

Antropocentryzm, harmonia, humanizm, 

irenizm, makiawelizm, mecenat, poeta 

doctus, reformacja, utopia. 

Wielkie postacie renesansu: Leonardo da 

Vinci („Dama z gronostajem”, „Ostatnia wie-

czerza”), Michał Anioł (freski w kaplicy 

sykstyńskiej, Pieta watykańska), Rafael Santi 

(„Madonna sykstyńska”), Erazm z Rotterdamu 

(„Pochwała Głupoty”), William Szekspir

( „Remeo i Julia”, „Makbet” „Sen nocy let-

niej”),  Jan Kochanowski („Odprawa posłów 

greckich”, fraszki, treny), Mikołaj Kopernik 

(„O obrotach sfer niebieskich”), Mikołaj Rej

(„Żywot człowieka poczciwego”). 

Karolina Woźniczka 

 

Przykładowe renesansowe obrazy : 

Leonardo da Vinci Dama z gronostajem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michał Anioł Bóg tworzy Adama 

Giorgone Burza  

Marcin Kober Portret Anny Jagiellonki 

 

 

Powtórka do matury z języka polskiego - renesans 

Str. 5 



przeszłości. Należy również pamiętać, że 

past continuous jest czasem niedokonanym. 

Osoba + was/were + czasownik + "ing" 

Przykłady: 

Zdanie twierdzące:  I was taking a shower 

when she came in. – Brałam prysznic, kie-

dy ona przyszła. 

Zdanie pytające: Were you having  tea at 

5 o`clock? –Czy ty piłaś herbatę o 5?  

Zdanie przeczące: I wasn't taking a sho-

wer when she came in. –Nie brałam 

prysznicu, kiedy przyszła. 

 

Present Simple 

Czas równie prosty, jak past simple, do 

utworzenia zdania potrzebny jest nam cza-

sownik w podstawowej osobie i osoba.  

Osoba + czasownik 

Natomiast w 3 osobie liczby pojedynczej 

(he, she, it)  

osoba + czasownik + "s" lub "es" 

Przykłady 

Zdanie twierdzące: He often washes his 

car. – On często myje swój samochód. 

Zdanie pytające: Does he often wash the 

car? – Czy on często myje swój samochód?  

Zdanie przeczące: I don't understand it. – 

Nie rozumiem tego. 

 

Present Continuous 

 

To czas, który najczęściej używany jest do 

czynności, które wykonywane są w danej 

chwili. Do stworzenia zdania potrzebujemy 

czasownika z końcówką –ing oraz odpo-

wiedniej odmiany to be, a wszystko to 

przed podmiotem.  

 

Osoba + "be" + czasownik + "ing" 

 

Przykłady 

 

Zdanie twierdzące: She is smiling. – Ona 

się uśmiecha 

Zdanie pytające: Are you always leaving 

the door open? – Czy ty zawsze, gdy wy-

chodzisz zostawiasz otwarte drzwi? 

Powtórka do matury z języ-

ka angielskiego – czas na 

czasy! 

Dzisiaj zapoznam was z 

podstawowymi czasami, 

które występują w języku 

angielskim. Przedstawię 

wam najważniejsze infor-

mację na temat czasów, 

czyli inaczej gramatyka w 

pigułce!  

 

Past Simple 

Jak sama nazwa wskazuje 

jest to czas przeszły prosty. 

Do stworzenia zdania w tym 

czasie, potrzebujemy tylko 

czasownika w II formie, który 

wstawiamy po podmiocie i 

gotowe! Poniżej umieszczony 

jest schemat budowy zdania, 

z czasownikiem regularnym 

lub nieregularnym 

Osoba + regularny czasow-

nik + "ed" lub 

Osoba + 2 forma nieregu-

larnego czasownik 

 

Przykłady:   

Zdanie twierdzące: I wa-

tched TV yesterday. – Oglą-

dałem telewizje wczoraj. 

Zdanie pytające: Did I watch 

TV yesterday? – Czy oglą-

dałem telewizję wczoraj?  

Zdanie przeczące: I didn't 

watch TV yesterday. – Nie 

oglądałem telewizji wczoraj.  

 

Past Continuous 

 

Past continuous to czas, który 

w dużym stopniu podobny 

jest do czasy present conti-

nuous przez to, ze oba te 

czasy opisują czynności, które 

trwają określony czas w 

Zdanie przeczące: I am not talking to you. – 

Nie rozmawiam z Tobą. 

Present Perfect 

 

Tworzenie czasu present perfect jest odrobinę 

utrudnione, przez operatora, dzięki, którymi 

tworzymy zdanie –have. 

 

Osoba + have/has + czasownik w 3 formie 

Przykłady:  

Zdanie twierdzące: I have seen that film twi-

ce. –Widziałam ten film dwa razy. 

Zdanie pytające: Have you broken your 

legs? –Czy ty złamałeś obie nogi?   

Zdanie przeczące: You haven’t seen it. –Nie 

widziałeś tego. 

 

Past Perfect 

  

Czas past perfect, jest to czas przeszły doko-

nany, często jest również nazywany czasem 

zaprzeszłym. Tworzenie zdań, jest dość proste 

mimo tego, że jest czasem złożonym. 

Osoba + had + czasownik w 3 formie 
Przykłady:  
Zdanie twierdzące: I thought that he had lost 
his mind. –Myślałam, że on postradał swoje 
zmysły.  
Zdanie pytające: Had she left the office befo-
re the phone rang? –Czy ona opuściła biuro, 
zanim telefon zadzwonił? 
Zdanie przeczące: She hadn't left the office 
before the phone rang. –Ona nie opuściła 
biura, zanim telefon zadzwonił. 

 

 

Karolina Giełda 

 

Powtórka do matury z języka angielskiego -  
czasy gramtyczne 
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